
  44 من 1 الصفحة

  
   التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة
  اإلدارة مجلس تقرير
  :م31/12/9201  في المنتهية للفترة

  
  

 حول للمجلس السنوي التقرير الكرام للمساهمين قدمي أن العربية") "بوبا أو ("الشركة" التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة إدارة مجلس يسر
   .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة شهراً  عشر االثنى خالل نجازاتهاإو للشركة المالية النتائج

  
 وذلك السنوي، المالية القوائم تقرير إلى باإلضافة تداول، موقع على الشركة إعالنات قراءة مع العربية لبوبا السنوي التقرير محتويات قراءة تتم

 لنستوفي وذلك السنوية المالية القوائم وتقرير تداول موقع على المنشورة اإلعالنات من كلٍ  على التقرير هذا يشمل كما المحتوى. تكرار لتجنب
  السنوي. اإلدارة مجلس تقرير محتويات يخص فيما التنظيمية الجهات طلباتمت
  

 المستثمرين، اتعالق قسم تصفحو ةالرسمي الشركة صفحة إلى بالتوجه العربية بوبا في المستثمرين لسادةا عناية نلفت فإننا ذلك، إلى باإلضافة
  .العامة الجمعية اجتماعات ومحاضر تداول في هاوإعالنات وحوكمتها الشركة نتائج حول ساسيةاأل معلوماتال على لإلطالع

  
ً تماش واإلفصاحات التشغيلية واألنشطة المالية والنتائج التطورات أهم التقرير هذا يتضمن  العربية المملكة في بها المعمول واألنظمة القواعد مع يا

 ،م31/12/9201 في المنتهية شهراً  عشر االثنى ترةف اعتمدت قد اإلدارة مجلس تقرير يتضمنها التي النتائج فإن عليه، وبناءً  ،)"("لمملكة السعودية
  .م31/12/2018 في المنتهية راً شه عشر االثنى فترة نتائج مع بالمقارنة

  
  األنشطة: .1
  
   للشركة: الرئيسة األنشطة أ)

 ،م17/05/2008 بتاريخ إدراجها تم ،السعودي األسهم سوق في مدرجة ديةسعو عامة مساهمة شركة هي التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة
 أعمال في الشركة تتخصص .م10/05/2008 في صادر 4030178881 رقم التجاري السجل بموجب السعودية العربية المملكة في ومسجلة
ً  وتعمل التعاوني الصحي التأمين   السعودية. العربية المملكة في الرقابية الجهات مختلف من الصادرة الشأن بهذا المتعلقة للقواعد وفقا

  
 وتنتهي ،م01/05/2008 في المؤرخ الشركة تأسيس عن باإلعالن الوزاري القرار صدور تاريخ من اعتباراً  بدأت للشركة األولى المالية السنة

 القوائم من عشر حاديال المجموعة ،م31/12/2019 بتاريخ المنتهية شهراً  عشر االثنى بفترة المتعلقة المالية،  القوائم تمثلو م؛31/12/2009 في
  الشركة. تصدرها التي النظامية المالية

  
  ):TPA(  الصحي التأمين مطالبات إدارة نشاط ب)
 تتضمن والتي السعودية أرامكو شركة مع الصحي التأمين مطالبات إدارة اتفاقية العربية بوبا وقعت ،م01/01/2018 في عنه اإلعالن تم كما

  .م01/03/2018 من راً اعتبا ،عوائالهمو السعوديين أرامكو شركة ومتقاعدي نيلمنسوب الصحي التأمين مطالبات إدارة خدمات تقديم
  
 نتائج االعمال و أبرز المؤشرات المالية:. 2

ً  م٢٠١٩ عام كان ً  عاما  عدد حيث من الصحي التأمين سوق ركودو قتصاديةاإل التحديات من الرغم علىف ،العربية بوبا أعمال لنتائج إستثنائيا
ً  حدثا هذا وكان .م٢٠١٨ بعام مقارنة ٪٢١٫٥ بنسبة المكتتبة التأمينية أقساطها زيادة من العربية بوبا استطاعت عليهم، المؤمن  حيث مهما
  سعودي. لایر مليار ١٠ عن تزيد مكتتبة تأمين أقساط مرة ألول العربية بوبا سجلت

 إرتفاع بسبب كلوذ سعودي، لایر مليون ٧٣١إلى ليصل ٪٣٤ بنسبة الدخل ضريبةو الزكاة قبل المساهمين دخل في نمو ٢٠١٩ عام شهد كما
 عام خالل الربح صافي إرتفع لك،ذل اضافة الربحية. وهوامش المكتتبة األقساط صافي نمو من إستفاد الذي م٢٠١٩ لعام العمليات نتائج صافي
  ة.التشغيلي المصاريف زيادة رغم على لكذو اإلستثمار من الدخل لنمو نتيجة م٢٠١٩

 حجم لنمو األول المقام في هذا ويعود ،٪٢٧٫٦ بنسبة ارتفعت حيث اإلستثمار، عمليات من ٢٠١٩ عام في واضحا نجاحا العربية بوبا حققت
 المعدومة الديون مخصصات احتواء من فعال بشكل العربية بوبا تمكنت كما العمليات. من اإليجابية النقدية التدفقات بسبب اإلستثمارية المحفظة

  سعودي. لایر مليار ٩٫٦ يتجاوز للتحصيل قياسي أداء تحقيق مع ،العام خالل

 يرجى  ).٪١٣ +( م٢٠١٨ في سعودي لایر مليون ١٦٠ مقابل ،٢٠١٩ في سعودي لایر مليون ١٨٠ بقيمة للمساهمين أرباح بتوزيع العربية بوبا قامت
   األرباح. توزيع وتواريخ الشركة أرباح توزيع لسياسة 6 قسم الى الرجوع
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 : ملخص نتائج األرباح 2-1

  :٢٠١٩ إلى ٢٠١٥ من المالية للسنوات الرئيسية المالية لمؤشراتا أدناه الجدول يوضح

 

  م2019
  باآلالف.س ر

 شهر 12

  م2018
 باآلالف.س ر

 شهر 12

  م2017
  باآلالف.س ر

  شهر 12

  م2016
  باآلالفر.س 
 شهر 12

  م2015
 باآلالفر.س 
  شهر 12

  العملياتقائمة 

  إجمالي األقساط المكتتبة  7,328,016  7,938,630  7,732,961 8,566,648 10,410,868

 صافي األقساط المكتسبة 6,739,398  7,667,316  7,672,314 8,150,242 9,371,291
 إجمالي اإليرادات  6,758,649  7,797,710  7,830,146 8,348,460 9,630,246
 إجمالي المطالبات المدفوعة  5,007,697  5,944,793  6,428,617 6,708,524 7,655,078
 صافي المطالبات المتكبدة  5,211,046  6.178,445  6,405,003 6,788,985 7,749,297
 إجمالي المصروفات  829,408  923,163  874,137 985,317 1,101,461
 فائض عمليات التأمين  731,176  653,949  503,919 487.272 1,101,461
 صافي دخل المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل  645,077  630.705 500,614 525,431 712,654

 نتائج األعمال  664,628  535,639 346,501 359,469 490,761
 معدل الخسارة  77,30%  80,60% 83,50% 83,30% 82,69%
 ربحية السهم  5,38  5,26 4,18 3,70 4,97

  

  أبرز المؤشرات المالية التاريخية: 2-2

 من المالية للسنوات ،التوالي على الدخل، وضريبة الزكاة قبل المساهمين ودخل ،العربية بوبال المكتتبة قساطاأل إجمالي ادناه انالبياني انالرسم يلخص
  :٢٠١٩ إلى ٢٠١٥

 دخل إرتفع بينما ،سعودي لایر مليون ١٠٬٤١١ لتبلغ ٢٠١٩ العام في %) ٢٢(+ سعودي لایر مليون ١٬٨٤٤ بواقع العربية لبوبا المكتتبة األقساط إرتفعت
  .سعودي لایر مليون ٧١٣ إلى ليصل الفترة نفس في )٪٣٦+( سعودي لایر مليون ١٨٧ بمقدار الدخل ضريبةو الزكاة قبل المساهمين

 : الوضع المالي 2-3

 :٢٠١٩ إلى ٢٠١٥ من المالية للسنوات العربية لبوبا المالي الوضع أدناه البيانية الرسوم توضح
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 اإلرتفاع هذا وكان .٢٠١٩ العام بنهاية سعودي لایر مليون  ١٠٬١٨١ إلى ليصل ٪) ٢٣ (+ سعودي لایر مليون ١٬٨٨٤ بمقدار األصول إجمالي ارتفع
 ٢٥ (+ سعودي لایر مليون ١٬٤٣٠بمقدار المطلوبات جماليإ إرتفع ،أخرى ناحية من المدينة. والذمم واالستثمارات النقدي بالنمو أساسي بشكل مدعوما

 المستحقة والمطلوبات ،قائمةال مطلوباتوال ،مكتسبة الغير األقساط في الزيادة نتيجة وذلك ،العام نهاية في سعودي لایر مليون  ٧٬١٣٦ إلى ليصل ،٪)
  األخرى.

  

 :إلجمالي األقساط المكتتبة التوزيع الجغرافي 2-4

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الذي النمو بذلك متجاوزا الكبرى، الشركات حسابات من عدد على االستحواذ خالل من الوسطى للمنطقة المكتتبة األقساط في ملحوظا نموا ٢٠١٩ عام شهد
  األخرى. المناطق شهدته

  

  

  

  

  

  

  



  44 من 4 الصفحة

 :ملخص قائمة المركز المالي  2-5

  م2019

  باآلالفر.س 

  م2018

  باآلالفر.س 

 م2017
  باآلالفر.س 

  م2016

  باآلالفر.س 

  م2015

 باآلالف.س ر
 موجودات عمليات التأمين

 النقد وما في حكمة 798,862 225,830 229,884 290,413 665,709
 ودائع مرابحة 3,547,529 4,045,310 3,945,383 4,715,281 5,063,976
 االستثمارات 624,928 1,258,420 1,721,690 1,621,491 1,840,832
 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  95,046 148,991 170,528 202,985 276,643

  أقساط مستحقة-اجمالي  863,715 1.123,540 1,013,656 1,119,902 1,886,564

 مخصص أقساط مستحق مشكوك في تحصيلها )114,266( )142,997( )142,674( )169,231( )197,187(
  أقساط مستحقة -إجمالي  749,449 980,543 870,982 950,671 1,689,377

 حصة معيدي التأمين في أقساط غير مكتسبة 900 1,356 5,146 6,320 20,625
 حصة معيدي التأمين من المطالبات المقدمة  3,012 1,720 1,030 3,014 5,190

 مؤجلة  ئقتكاليف اقتناء وثا 78,415 72,281 71,076 118,323 134,022
 التأمينمستحق من عمليات  - 148,477 - - -

 ذمم مدينة اخرى 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000
 أثاث وتجهيز ومعدات  77,167 90,945 133,497 138,516 225,686
 فائدة مستحقة على وديعة نظامية - 3,585 5,121 6,882 10,820

 وديعة نظامية 80,000 80,000 80,000 120,000 120,000
 مؤجلةضرائب  0 0 0 25,552 30,216

 مجموع موجودات عمليات التأمين 6,153,308 7,155,458 7,332,337 8,297,448 10,181,096

  م2019

 باآلالفر.س 
  م2018

 باآلالفر.س 
 م2017

 باآلالفر.س 
  م2016

 باآلالفر.س 
  م2015

 باآلالف ر.س
  

  طلوبات وفائضم

  مكتسبةأقساط غير  2,890679 3,094,990 3,091,079 3,428,131 4,376,219

  مطلوبات قائمة 1,054,369 1,321,622 1,341,536 1,472,681 1,627,708

  رصيد إعادة تأمين مستحق الدفع - 15,117 39,613 50,636 54,413

  مصروفات مستحقة ومطالبات أخرى 312,643 237,017 212,067 367,204 545,028

  إلتزام ضمن خطة تحفيز طويلة األجل  - - - - -

  مستحق إلى عمليات المساهمين  - 148,477 - - -

  حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين  154,299 169,884 138,581 139,755 168,454

  الزكاة وضريبة الدخل المستحقة 42,577 116,953 148,704 199,784 274,709

  فائدة مستحقة على وديعة نظامية - - 5,121 6,882 10,820

  مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة 32,201 24,344 33,586 41,095 78,848

  مجموع مطلوبات  4,486,768 5,128,404 5,010,287 5,706,168 7,136,199

  مجموع األسهم  1,666,540 2,027,054 2,322,050 2,591,280 3,044,897

  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  6,153,308 7,155,458 7,332,337 8,297,448 10,181,096
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  :جدول المبالغ المدفوعة والمستحقة إلى الهيئات الحكومية. 3

   

  

   الهيئة العامة لزكاة والدخل:  3-1

 الهيئة لعائدات سعودي لایر مليون ٢٤٫٧ منها ،سعودي لایر مليون ٤٨٫٦ الدخل وضريبة لزكاةل العامة للهيئة ٢٠١٩ عام خالل المدفوعة المبالغ إجمالي بلغ
ً  مدفوعة كضريبة سعودي لایر مليون ٢٠٫٩و ،٢٠١٨ لعام  الـ مبلغ يشمل .عقود عن اإلفراج بطلبات خاصة سعودي لایر مليون ٣٫٠و ٢٠١٩ عاملل مقدما

 ،٢٠١٩ لعامل الضريبيةو الزكوية اإلقرارات عن ٢٠٢٠ العام في الدفع مستحقة سعودي لایر مليون ٧٢٫٨ للهيئة المستحق سعودي لایر مليون ٢٧٤٫٧
 وتم .االستقطاع ضريبة مقابل سعودي لایر مليون ٦٫٨ مبلغ دفع تم ،ذلك إلى باإلضافة .ويةالزك لالعتراضات إضافية مخصصات الغالب في هو والباقي

   .٢٠٢٠ لعاما في الدفع ةالمستحق االستقطاع بضريبة المتعلقةو ٢٠١٩ عامال نتائج من سعودي لایر مليون ١٠٫٢ مبلغ تخصيص

 إلى باإلضافة المضافة القيمة ضريبة عن وذلك والدخل للزكاة العامة هيئةال إلى سعودي لایر مليون ٢١٤٫٤ بتسوية العربية بوبا شركة قامت ٢٠١٩ خالل
  المضافة. القيمة ضريبة عن الدفع مستحق كمخصص قيدها تم سعودي لایر مليون ١٢٫٥

  )3.6 القسم مراجعة (يرجى والدخل للزكاة العامة للهيئة سعودي لایر ألف 46 بمبلغ غرامة دفع تم ذلك، إلى ضافةباإل

 مؤسسة النقد العربي السعودي 3-2

 و ٢٠١٩ عام من ارباع ثالثة ألول سعودي لایر ألف ٤٢،١٠٣ منها ،سعودي لایر ألف ٤٨،٢٣٣ السعودي العربي النقد لمؤسسة المدفوعات إجمالي بلغ
  .سعودي لایر ألف ٩،٩٥١ بقيمة ٢٠١٩ لعاما من الرابع لربعل مخصصا ٢٠١٩ العام نتائج وتشمل .٢٠١٨ عام من الرابع ربعلل سعودي لایر الف ٦،١٣٠

  مجلس الضمان الصحي التعاوني  3-3

 عام من ارباع ثالثة ألول سعودي لایر ٨٤٬٢٠٧ منها سعودي، لایر ألف ٩٦٬٤٦٧ التعاوني الصحي الضمان مجلس إلى المدفوعة المبالغ مجموع بلغ
 لایر ألف ٩٬٩٠٢بقيمة ٢٠١٩ لعاما من الرابع ربعلل مخصص على ٢٠١٩ نتائج وتشمل ٢٠١٨ عام من الرابع لربعل سعودي لایر الف ١٢٬٢٦٠و ٢٠١٩
  .سعودي

  

التغير في 
  المطلوبات

  المطلوبات
التغير في 
  المدفوعات

  المدفوعات

  م2018
  مقارنة مع 

 م2019
 باآلالفر.س 

  م2019
 باآلالفر.س 

  م2018
  باآلالفر.س 

  م2018
  مقارنة مع 

 م2019
 باآلالفر.س 

  م2019
 باآلالفر.س 

  م2018
 باآلالفر.س 

  بيان

74,925  
)735(  

274,709 
12,504  

199,784  
13,239  

10,478  
)115,500(  

48,597  
214,400  

38,119  
329,900  

الهيئة العامة للزكاة والدخل: الزكاة وضريبة 
  الدخل
الهيئة العامة للزكاة والدخل: ضريبة القيمة 
 المضافة

 والدخل للزكاة العامة الهيئة : مجموع 368,019  262,997  )105,022( 213,023 287,213 74,190
3,821 
7,642 

9,951 
19,902 

6,130 
12,260 

5,981 
11,963 

48,233 
96,467 

42,252 
84,504 

 ورقابة إشراف رسوم :السعودي العربي النقد مؤسسة
 إشراف رسوم :التعاوني الصحي الضمان مجلس

 ترخيص ورسوم ورقابة
 مجلس(ترخيص ورسوم ورقابة إشراف رسوم 126,756 144,700 17,944 18,390 29,853 11,463

 الضمانمجموع: 
  السعودي العربي النقد ومؤسسة التعاوني الصحي

 
-  

)106( 
- 

2,548 
- 

2,654 
185 
470 

1,145 
30,553 

960 
30,083 

 الخدمات رسوم :تداول / المالية السوق هيئة

 المؤسسة العامة لتأمينات اإلجتماعية والترخيص
 المجموع 525,818 439,395 )86,423( 234,067 319,614 85,547
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   المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 3-4

 سعودي لایر ألف ٢٬٥٣٥ دفع تضمنت والتي ،سعودي لایر ألف ٣٠٬٥٥٢ العام خالل االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة إلى المدفوعة المبالغ مجموع بلغ
 .٢٠٢٠ عام في الدفع مستحقة وهي ,٢٠١٩ عام نتائج في سعودي لایر ألف ٢٬٥٤٨ مبلغ تخصيص تم وقد .٢٠١٨ لعاما عن

  " تداول" السوق المالية السعودية  3-5

 السنوي اإلدراج رسومو ،سعودي لایر ألف ٥٩١ خدمة رسوم شملت والتي .٢٠١٩  عام خالل تداول إلى سعودي لایر الف ١٤٥٬١ مبلغ الشركة دفعت
 .أخرى كرسوم سعودي لایر ألف ٤١٥ الى إضافة سعودي, لایر ألف ٤٠٠

  الغرامات التنظيمية 3-6

 على السعودي العربي النقد مؤسسة لصالح سعودي لایر الف ١٥٠ منها سعودي، لایر ألف ١٩٦ قدرها إجمالية اتغرام ٢٠١٩ عامال خالل الشركة دفعت
 والدخل. زكاةلل العامة الهيئة لصالح سعودي لایر الف ٤٦ ومبلغ ،األموال غسيل مكافحة مخالفة

  
  الحسابات: ودفاتر صحيحة سجالت حفظ .4

 ومجلس الشركة تؤكد السعودي، التأمين ولوائح أنظمة متطلبات وبموجب (أ))، نقطة 39 (فقرة 90 المادة المالية السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب
 التأمين عمليات من لكل منفصلة بحسابات وتحتفظ صحيحة، محاسبية ودفاتر بسجالت تحتفظ وأنها الصحيح، بالشكل أُعدت قد الحسابات سجالت أن اإلدارة

ً  وتؤكد المحاسبية، سجالتها نضم المساهمين وعمليات   المالية. السنة خالل صحيحة محاسبية بسجالت تحتفظ بأنها أيضا

  
  الخارجيين: الحسابات مدققي من مطلق رأي .5

ً  الخارجيين المستقليين الحسابات مدققيل المشترك التقرير تضمن  للوضع الجوهرية الجوانب عادلة بطريقة تظهر ،بمجملها المالية القوائم بأن متحفظ غير رأيا
  للشركة. األساسي والنظام الشركات نظام متطلبات مع تتفق المالية البيانات وأن للشركة المالي

  
  األرباح: توزيع في الشركة وسياسة اإليرادات .6

 ً  األرباح بحساب تتعلق والتي التالية النقاط على ةللشرك األساسي النظام ينص ،24 فقرة 90 المادة عن باإلفصاح والمتعلقة المالية السوق هيئة لمتطلبات طبقا
   وتوزيعها:

 .عدم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل المقررة  
  من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي، يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التحويل متى بلغ االحتياطي المذكور إجمالي 20تخصيص %

  رأس المال المدفوع للشركة.

  صيصه على اقتراح مجلس االدارة، يمكن للجمعية العامة العادية أن تحتفظ بنسبة معينة من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخبناء
  لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

  من رأس المال المدفوع.5يُوزع الرصيد بعد ذلك كدفعة أولى للمساهمين بقيمة ال تقل عن %  
 .يُوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من األرباح أو يُحول إلى حساب األرباح المتراكمة  

 أعاله 4 الفقرة في المحددة السنوية األرباح من تُخصم مرحلية أرباح بتوزيع قراًرا يصدر أن االدارة لمجلس يجوز  ً  لذلك المنظمة للقواعد وفقا
  المختصة. الجهات عن والصادرة

  
  إضافية: أرباح توزيع سياسة باعتبارها يلي ما على م2017 عام خالل الشركة وافقت فقد للشركة، األساسي النظام في ورد ما إلى باإلضافة

  التالي: النحو على للشركة األرباح توزيع سياسة تكون األساسي) (النظام للشركة األساسي النظام في موضح هو كما األرباح توزيع متطلبات إلى "باإلضافة
  

  :حال في المساهمين على كأرباح نقدي فائض أي توزيع
  .سنة ربع كل نهاية في المحلية واللوائح القوانين حسب مناسب مالءة مركز على الحفاظ أ)

  .ذلك ينطبق حيثما لألرباح المطلوبة المساهمين وموافقات التنظيمية الموافقات استالم ب)
  الصلة ذات المخاطر إدارة وسياسات المال رأس إدارة سياسة يخص مافي شركةلل واالستثمار األعمال بمتطلبات االلتزام ج)
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  أخر خمس سنوات مالية -بيان األرباح

  
  الوصف

2014*  
  لایر

  سعودي
  باآلالف

2015*  
  لایر

  سعودي
  باآلالف

2016  
  لایر

  سعودي
  باآلالف

2017**  
  لایر

  سعودي
  باآلالف

2018  
  لایر

  سعودي
  باآلالف

  525،431  500،614  630،705  645،077  301،275  الزكاة وضريبة الدخل) احتسابأرباح مبقاة (قبل 
  180،000  160،000  120،000  160،000  ال ينطبق  التوزيعات النقدية

الزكاة وضريبة  احتسابنسبة توزيع األرباح (قبل 
  الدخل)

  %34.3  %32.0  %19.0  %24.8  ال ينطبق

  120،000  **80،000  80،000  80،000  40،000  المصدرةعدد األسهم 
  1.50  2.00  1.50  2.00  ال ينطبق  بالريال السعودي سهم للاألرباح الموزعة 

  
  نسبة األرباح الموزعة سنوياً 

  
  ال ينطبق

100 %
الربع الثاني 

من عام 
  م2016

100 %
الربع الثاني 

من عام 
  م2017

100 %
 الثانيالربع 

من عام 
  م2018

100 %
الربع الثالث 

من عام 
  م2019

  
 من سهم 80,000,000 إلى العربية بوبا شركة مال رأس لمضاعفة م2014 عام من المبقاة األرباح من سعودي لایر مليون 400 صخصت*

  .م2015 عام في سهم لكل إضافي سهم إصدار خالل
 سعودي لایر مليون 400 مبلغ برسملة م2018نوفمبر شهر في سهمين لكل واحد مجاني سهم درأص ثم ومن سهم مليون 80 أرباح توزيع تم **
 في سهم مليون120 عددها يصبحو %50 بنسبة المصدرة األسهم لعدد زيادة ذلك عن لينتج م2017 عام من المبقاة األرباح حساب من
 م.31/12/2018

  
  العام: خالل األخرى التشغيلية األنشطة أهم  7
  
  التسويق: وسياسة السوق في الشركة مركز  7-1
  

 رائدة كشركة به نقوم ما بتعزيز رئيسية،ال ةالثالث محاورنا خالل من ،السوق في بتعزيزمركزها العربية بوبا شركة استمرت ،م2019 عام خالل
  .الصحي التأمين في تجارية وكعالمة ،السعودية العربية المملكة في الصحي التأمين مجال في
  

  هي: الرئيسية الثالثة المحاور
   :الحياة على مؤثرةال الصحية الرعاية خدمات  )أ

َ  تؤثر والتي هاألعضائ فريدة صحية رعاية خدمات بتقديم الشركة تلتزم  قامت ذلك أجل ومن ،حياتهم إلى حقيقية قيمة تضيف و إيجابيا
 برنامج يقدم مميزة. ةيصح رعاية على بالحصول وأسرهم عمالئها جميع لمساعدة الصحية للرعاية "طبتم" برنامج بإنشاء الشركة
 لألمراض األدوية صرف إعادة خدمات خالل من وذلك صحي تأمين كونها تتجاوز والتي أعضائنا لجميع ملموسة خدمات "طبتم"
 التطعيم خدمة وكذلك مزمنة أمراض من يعانون لذينا لمرضىا لمنازل األدوية توصيل خدماتو المنزلية المختبرات وخدمات المزمنة
  األسئلة عن والفورية العاجلة اإلجابة لتسهيل ومرخص معتمد ثالث طرف خالل من األطباء الشركة توفر كما ،لألطفال المنزلي

  وبأسرهم. بهم المتعلقة الطبية واالحتياجات
  

   المستشفيات: في االستثنائية التجربة  )ب
ً  67 بقيادة مكتباً، 79 يقارب ما يشمل والذي "راحتكم" برنامج الشركة أنشأت لقد  المستشفيات أفضل في العربية بوبا شركة من مندوبا
 زياراتهم وتسهيل وطلباتهم احتياجاتهم وتلبية توجيهـم خالل من والرعاية باألمان يشعرون عمالئنا لجعل المملكة أنحاء جميع في

ً  وأقل أسرع وجعلها   ).إهتمامنا مركز هم الذين لشركةا عمالء لمساعدة المستشفيات في متجولين مندوبين وجود يشمل (والذي إرهاقا
 

   العالمية: الشبكة و الخبرة  )ج
 جميع من الممارسات وأفضل العالمية الطبية والبروتوكوالت الممارسات أفضل على الحصول بوبا لمجموعة العالمية الشبكة لنا تتيح

 العمالء الحتياجات ومعرفتنا المحلية خبراتنا بين الجمع إلى باستمرار نسعى ولذلك السعودية العربية المملكة في وتطبيقها العالم أنحاء
   ألعضائنا. الصحية الرعاية وخدمات منتجات في لدينا ما أفضل تقديم على قادرين نكون أن لضمان ذلك كل ، العالمية وقدراتنا
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 للشركة: االجتماعية المسؤولية 7-2

 يعد حيث ، األفضل إلى حياتهم وتغيير ودعمهم االجتماعية والتنمية العمل وزارة إشراف تحت األيتام جميعتلتزم بوبا العربية بوعدها بمساعدة 
 إشراف تحت األيتام دور في يعيشون الذين لأليتام الطبي والغطاء المجاني الصحي التأمين توفير على التوالي على التاسع العام م2019 عام

   المملكة. أنحاء جميع في مدينة 15 على موزعة لأليتام دار 46 في االجتماعية والتنمية العمل وزارة
  

في مبادرة "تسعة أعشار" وهي إحدى مبادرات صندوق يتيم تحت ظل "نماء الخيرية"، وشاركنا  299وفرنا صالة صحية لمجموعة جديدة من 
 يتم تقديموالتي تدعم األسر المنتجة السعودية واألعمال الصغيرة من خالل "كشك تجار"، حيث م 2030تنمية الموارد البشرية "هدف" لرؤية 
  طعام عالي الجودة من األسر المنتجة. 

  
 . م2019عام ل لشركة تأمين" من مجلة قلوبال بيزنس آوتلوكفازت بوبا العربية بجائزة "أفضل مسؤولية اجتماعية 

 
-م  لدعم أنشطة محاربة فيروس كورونا2020الربع األول من عام  في مليون لایر 20بمبلغ  وزارة الصحةبالتنسيق مع ساهمت بوبا العربية 

مركز  معللسيطرة على فيروس كورونا  هاربط مركزببوبا العربية  ، وقامتشراء أجهزة تنفس اصطناعيةل بالمملكة العربية السعودية 19
 .  اتصاالت وزارة الصحة

  
  الشاملة: الجودة وإدارة العمالء وخدمات العمليات 7-3

 هذا تأثير وانعكس وخدماتها، وأنظمتها لقدراتها المستمر التحسين خالل من الخدمات تقديم منظومة في االستثمار العربية بوبا شركة تواصل
 من المطالبات وعمليات الصحية لرعايةا عمليات وتقوية جديدة إجراءات تنفيذ إلى باإلضافة .)NPS( الترويج نقاط صافي تحسين في النجاح
 شغف "ارفع برنامجنا دعم في وسنستمر الصحية. التكاليف في التضخم نسبة إدارة على ساعدت والتي الصحية المخاطر إدارة مبادرة خالل

   الخدمة. تميزو الثقافية األنشطة على بالتركيز الخدمة"
  
  التقنية: الخدمات 7-4

ً  تقنيًا دعًما توفير في المعلومات تقنية فريق واصل  األنظمة تطوير على قوي تركيز خالل من العربية بوبا في العمل استراتيجية لدعم قويا
ً  وواصلنا التحتية. البنى تطوير ومشاريع الرقمية االستراتيجية على قوي تركيز على المحافظةو وظائفهاو   لدعم وعمليات أنظمة عدة بتنفيذ أيضا

  .السيبراني واألمن المعلومات تقنية حوكمةب المتعلقة النظامية الجهات متطلبات جميع
  
  العربية: بوبا لدى البشري العنصر 7-5

توظيف استقطاب وهو  هدفنا أن كما ،خالل تمكين وتطويرالموظفينمن  قائمة على األداء العاليفي الشركة ثقافة نحن مستمرون في إيجاد 
االستدامة والنجاح ونمو لتحقيق  عمالئنا بشكل أفضل خدممما يجعلنا ن والمتطورين موهوبينالموظفين ال والمحافظة على وتدريب وتطوير

   األعمال وتخطيط النجاح القوي.
  

يادة الجنسين، من خالل برنامج تمكين القبين تنوع الوالتي تشمل دعم بتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات  امت الشركةم ق2019عام  خالل
تحت برنامج "نطاقات" (برنامج التوطين لوزارة العمل والشؤون والذي يندرج على الوضع البالتيني  تلموظفاتنا الموهوبات، وحافظ

  ستقطاب أفضل المواهب السعودية. تركيز على اال من خالل مواصلةاالجتماعية) 
  
 و السعودي الشباب تطوير تشجيع ونواصل أيضاً فيصغار المجتمع، والموظفين لدعم  موظفيها أطفالصصت بوبا العربية منطقة لرعاية خ

   .المستقبل" "قادة برنامج خالل من متوظيفه
  

  )8.7 القسم مراجعة (يرجى السعودة نسبة زيادة إلى العام خالل البشري العنصر تنمية أنشطة أدت كما
  
 التنفيذي: الفريق 7-6
 .له تعيين بديل وتتم حالياً اجراءاتمغادرة الرئيس التنفيذي للمخاطر، بم 2019خالل عام تغير تكوين الفريق التنفيذي  
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 /(سعودي) التنفيذي الرئيس ناظر، هشام طل األستاذ 

م. وحيُث يقودُ األستاذ ناظر ٢٠٠٨التنفيدي لشركة بوبا العربية منذ عام  إدارة والرئيسناظر منصب عضو مجلس يشغُل األستاذ طل هشام 
بمعايير عالية، اتّسعت دائرة عالقاته وتوّطدت مع   هذه الشركة الرائدة في مجال الرعاية الّصحية ذات النّمو المتصاعد والخدمة المتميّزة

 الرعاية الّصحية والمؤمنين على حدّ سواء.خدمات كة العربية السعودية، ومقدّمي المشّرعين والمراقبين على سوق التأمين في الممل

يشغُل األستاذ طل ناظرعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات؛ فهو رئيس مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين، ونائب رئيس مجلس 
اللجنة التنفيذية للتأمين التابعة لمؤسسة النقد، كما هو عضو  عضووللرعاية الصحية،  إدارة مجموعة ناظر، وعضو مجلس إدارة شركة (نواه)

ضو اللجنة االستراتيجية للتأمين الّصحي الخاص التابعة لمجلس الضمان الّصحي التعاوني، وهو أيضاً عضو لجنة القيادات الشابة العالمية وع
 لجنة منظمة الرؤساء الشباب.

عام  )متخصصاً في مجال التمويل والشراء(ة األعمال من كلية وارتون بوالية بنسلفانيا األميركية يحمُل األستاذ طل درجة الماجستير في إدار
  م.١٩٩٦حصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس انجلوس األميركية عام م، كما ٢٠٠١

 
 /(سعودي) المالي التنفيذي الرئيس عاشور، نادر األستاذ 

م كرئيس تنفيذي للمالية بعد أن قضى أكثر 2016انضم األستاذ/ نادر عاشور إلى الفريق التنفيذي لشركة بوبا العربية في شهر نوفمبر من عام 
حيث شغل من خاللها عدة مهام مهنية وإشرافية وقيادية، كان آخر منصب له توليه إدارة فريق جاهزية ، سنة مع أرامكو السعودية 14من 

السعودية لالكتتاب العام، واالستعداد في المجال المالي. هذا باإلضافة إلى تشغيله عضوية لجنة االستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة أرامكو 
م كعضو مستقل لمجلس إدارة الشركة السعودية ألنابيب 2018شركة أرامكو السعودية لريادة األعمال. تم تعيين األستاذ/ نادر عاشور منذ عام 

عضو لجنة المراجعة، وتعد الشركة مدرجة في السوق السعودي ومصنع رائد لألنابيب في منطقة الشرق األوسط. كما تم تعيينه خالل الصلب و
 م كعضو لمجلس إدارة شركة ديافيروم الطبية الرائدة في مجال غسيل الكلى، أكبر شركة خاصة لهذه العناية في المنطقة.2018عام 

درجة الماجستير في إدارة األعمال (بتميز في القيادة) من المعهد الدولي للتطوير اإلداري بمدينة لوزان  يحمل األستاذ/ نادر عاشور
ت السويسرية. وشهادة بكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف األولى من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما يحمل األستاذ/ نادر شهادا

)CMAوCIAزمالة المحاسبين القانونيين األمريكية ) واجتاز بنجاح امتحانات (CPA).  

سبين وقد حصل على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة األمير محمد بن فهد للتفوق العلمي، وجائزة األداء المتميز من معهد المحا
 .(IIA)، وجائزة ويليام سميث من معهد المراجعين الداخليين  (CMA)اإلداريين

 

 /(سعودي) األعمال تطويرل التنفيذي الرئيس شنيمر، علي األستاذ  
سنوات في مجال  6يتمتع األستاذ/ علي محمد شنيمر بخبرة تمتد لعشرين عاماً في مجال التسويق والمبيعات واإلدارة العامة، منها 

للشؤون التجارية وقبل التحاقه بشركة بوبا م كرئيس تنفيذي 2013الصحي السعودي، وقد التحق بالشركة في منصبه الحالي في عام  التأمين
سنوات  5ة العربية، عمل األستاذ/ علي وكيال للمحافظ ورئيساً تنفيذياً للعمليات لدى الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية لمد

تجاري لمدة عامين وتو ّلى مهام تسويق متعددة لدى كما عمل األستاذ/ علي قبل ذلك رئيساً لقسم تسويق مصرفية األفراد لدى البنك األهلي ال
سنوات، يشغل األستاذ/ علي حال ًيا منصب عضو مجلس إدارة في شركة باعظيم التجارية (شركة سعودية  8شركة بروكتر آند جامبل لمدة 

تأمين الصحي التابعة لمؤسسة مساهمة عامة) وشركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه (شركة سعودية مساهمة مغلقة) وعضوا في لجنة ال
النقد العربي السعودي، وقد حصل األستاذ/ علي على شهادة البكالوريوس في العلوم (هندسة الحاسب اآللي) من جامعة الملك عبد العزيز في 

 م.1997المملكة العربية السعودية عام 

  

 /(سعودي) البشرية للموارد التنفيذي الرئيس العمودي، طارق األستاذ  
ة انضمامه إلى بوبا العربية، تولى طارق العديد من األدوار القيادية في مجال الموارد البشرية على المستويين العالمي واإلقليمي في شركقبل 

بروكتر آند قامبل. وقد قاد الشركة في السعودية في منصب رئيس الموارد البشرية اإلقليمي، إضافة إلى مهمته في مقر بروكتر آند قامبل 
 سي في سويسرا..الرئي

طارق حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال تخصص االستراتيجية وإدارة الموارد البشرية من كلية جريفيث لألعمال ودرجة 
 .البكالوريوس في إدارة التسويق من جامعة جريفيث في أستراليا
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 /(سعودي) للمبيعات التنفيذي الرئيس مفتي، عاطف األستاذ  
عاماً، وتولى العديد من المناصب  12حيث قضى أكثر من  1995مسيرته المهنية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) في العام بدأ عاطف 

العليا في شبكة فروع المصرف بمجال المبيعات وخدمة العمالء وصوالً إلى منصب نائب المدير العام، والمسؤول على الخدمات المالية 
عمليات البيع (الفروع، المبيعات المباشرة، التخطيط المالي، وبيع سندات تكافل) في المملكة العربية السعودية.  الشخصية المشرفة على جميع

في كما أمضى سنتين في منصب المدير العام للشركة السعودية للتوزيع وسنتين كمدير عام المنطقة الغربية لبنك البالد. وقبل انضمامه للعمل 
صب الرئيس التجاري وعضو مجلس إدارة شركة الباندا للتجزئة لمدة ست سنوات. حيث أشرف خالل هذا بوبا عربية، شغل عاطف من

 المنصب على عمليات المشتريات التجارية وسلسلة التوريد في شركة بنده.

  يحمل عاطف شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة ثانوية في اإلدارة.

  

 /للعمليات التنفيذي الرئيس ،الميساوي محمد األستاذ  
م كمدير عام إلدارة الجودة الشاملة وتولّى قيادة تصميم وتنفيذ "الخدمة المتميزة" في 2011انضم األستاذ محمد الميساوي إلى بوبا العربية عام 

   ية الصحية. بوبا العربية، مما أدّى إلى النّمو والتّطور في مجاالت خدمات العمليات والرعا

للعمليات، كان األستاذ الميساوي مسؤوالً عن العمليات والخدمات الّصحية المتعلقة بخدمة العمالء، والحسابات  م ، وكمدير عام 2013منذُ عام 
رئيس التنفيذي م إلى منصب ال2018الرئيسية، إصدار بطاقات التأمين وكتّيبات المنافع، ومراقبة الجودة، هذا، وقد تّمت ترقيته خالل عام 

  للعمليات.

 قبل انضمامه إلى شركة بوبا العربية، كان األستاذ محمد الميساوي يعمل لدى شركة يونيليفر الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ وقد قاد وقتها
لتوزيع، والخدمات مجموعة متنوعة من المهام المختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المرتبطة بسلسلة االمدادات، بدءاً من ا

عاًما في قطاعات  18كما يتمتّع األستاذ محمد الميساوي بخبرة كبيرة تزيدُ عن   اللوجستية، وخدمة العمالء، إلى الهندسة الصناعية والجودة. 
  التأمين والخدمات المصرفية والسلع االستهالكية، وعمل قبل يونيليفر في مصرفين رئيسيين في شمال أفريقيا.

األستاذ/ محمد الميساوي درجة الماجستير في إدارة األعمال (مالية)، كما حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية يحمُل 
 .والميكانيكية

  
   العام: خالل وتطوراتها وقراراتها العربية بوبا شركة خطط أهم .8

 في موضحة فهي األجزاء باقي أما ،م9201 عام خالل وتطوراتها وقراراتها العربية بوبا شركة خطط أهم من لجزء تفصيًال  القسم هذا يتضمن
   .اإلدارة لمجلس التقرير هذا في الصلة ذات األخرى األقسام

 
  الشركة: استراتيجية حول عامة نظرة  8-1

 لعيش الناس "مساعدة في المتمثل الرئيسي غرضها على تبني والتي م2019 عام خالل الشركة ستراتيجيةال شاملة بمراجعة العربية بوبا قامت
ً  وتتوافق وسعادة" صحة وأكثر أطول حياة  استراتيجية تهدف السعودية". العربية المملكة في بها موثوق تأمين شركة "أكثر كونها رؤية مع كليا

  التالية: الرئيسية الركائز خالل من المقبلة سنوات الخمس مدى على نموال مسار تسريع إلى الجديدة الشركة

 عمالئنا تجاهإ المستمر ناشغف 

 الفرق صناع هم موظفينا 

 ومستدام قوي بأداء االلتزام  
  

  التالية: األساسية األهداف على الرئيسية الركائز هذه وتركز

 واألرباح واإليرادات العمالء صافي نمو دفع 

 األساسية عمالئنا قاعدة وتنمية حماية 

  الممنوحة والخدمات المنتجات في واالبتكار التميز متابعة 

 التشغيلية والكفاءات المطالبات وإدارة العمالء خدمة في الرقمنة استخدام 

 للعمالء لها مثيل ال تجربة تقديمو الجديدة التوزيع قنوات تطوير 

 الرئيسيين العمالء مع شراكتنا ترسيخ 

 متنوعة دخل مصادر وإدخال الستثمارا عوائد تعزيز 

 الحكومية المصلحة وأصحاب النظامية الجهات مع المثمر التعامل  
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 على الشركة تعملو السعودة. هدف تحقيق مع والمحترفين القادة وتنمية جذبو حيويةو صحية عاملة قوى بناء على اهتركيز الشركة واصلتس
  .العربية بوبا إستراتيجية تحقيق من كجزء مشتركة قيمة لصناعة واستدامتها الشركة مسؤولية وترسيخ المخاطر، وإدارة حوكمةال تعزيزممارسات

  
  :التأمين الصحيمطالبات خدمات إدارة أنشطة  8-2
  

 من عدداً  تقديم في واستمرت م2018 عام خالل السعودية أرامكو لشركة الصحي التأمين مطالبات إدارة خدمات بنجاح العربية بوبا شركة قدمت
 والسنوات م2019 عام خالل الصحي التأمين مطالبات إدارة لخدمات والعمالء التنظيمية الجهات متطلبات وتعزيز إنجاز لدعم الرئيسية األنشطة
   .القادمة

  
  للشركة: االجتماعية المسؤولية 8-3
ً  عنصراً  الشركة في االجتماعية المسؤولية لبرامج المستمر التطوير يزال ال  الفرص استكشاف في ستمراربإ ونسعى استراتيجيتنا في أساسيا

 المسؤولية برامج وإنجازات تفاصيل لمعرفة أعاله 2-7 الفقرة مراجعة يرجى( أعمالنا مجاالت كل في االجتماعية أنشطتنا لتحسين المتاحة
   للشركة). االجتماعية

  
   المخاطر: ومراقبة الشركة حوكمة 8-4

 مما فعالة حوكمة وبناءتعزيز في واصلت كما ،شركةلل االستراتيجية األولويات أقصى من هو للمخاطر مستمرة ومراقبة تقييم على والحفاظ البناء
  .ةعالمي مقاييس ذات حوكمة على الحفاظ من للتأكد متميّزة كوادر وتطوير توظيف و )LoD3( الثالث" الدفاع "خطوط نموذج تطبيق يتضمن

 
 (يرجى للشركة الداخلية واإلجراءات السياسات وتطوير تحسين طريق عن المراقبة وأقسام الشركات حوكمة تعزيزب استمرينا م9201 عام خالل

  ).13 القسم مراجعة
  
  :األعمال استمرارية إدارة برنامج 8-5 

 واألمن األزمات وإدارة فعال بشكل األعمال استمرارية لدعم وإجراءات أنظمة وتطبيق تطوير العربية بوبا شركة واصلت م2019 عام خالل
   القطاع. في الرائدة الممارسات و النظامية المتطلبات مع يتوافق بما وذلك السيبراني

  
 خالل الرئيسية للعمليات المناسب االسترداد من لتمكنل المتطلبة التقنية والعمليات اإلجراءات وبناء تطوير على العربية بوبا شركة حرصت

 موقع على الحفاظ بهدف محتمل تشغيلي انقطاع أي بسبب محتملة ئرخسا أو العمالء إلى المقدمة الخدمات على التأثير من حدت زمنية أوقات
  .وسمعتها االستراتيجي الشركة

  
 لالستجابة الالزمة الخطط جميع يشمل والذي األزمات وإدارة الكوارث مع للتعامل متكامل استجابة هيكل وتحسينتطوير العام أنشطة تضمنت
  :كاآلتي هي و الكوارث، مع والتعامل
 .للطوارئ االستجابة خطط •
  .للحوادث االستجابة خطط •
  .الكوارث إدارة طخط •
  .األعمال استمرارية خطط •
 .الحاسوبية األنظمة استمرارية طخط •

  
 ممارسة أفضل تطبيق ضمانل خطة وطورنا السيبراني األمن لمتطلبات تقييمنا أكملناو األعمال استمرارية سياسة بتطوير قمنا م2019 عام خالل

ً وف السيبراني األمن حوكمة مجال في  الرقمية والتقنية لوماتعالم تقنية توجيه لجنة( جديدة ةيإدار لجنة بتأسيس قمنا كما السعودية. لألنظمة قا
IDSC( حلول من محسن مستوى تحقيق نحو تقدم إحراز على واصلنا كما المعلومات، وتقنية الرقمية التقنية وأنشطة األعمال مالءمة لضمان 

ً السيبراني األمن    السيبراني. لألمن الوطنية والهيئة السعودي العربي النقد مؤسسة لمتطلبات تحقيقا
  
 الشركة جاهزية لضمان م2020 عام خالل اخرى إختبارات جدولةو م2019 عام في السيبراني األمن تحكم كوارث واستعادة مرونة اختبار تم

 جميع توعوية لضمان السنوية التدريب خطط وتنفيذ والعمليات األنظمة في م2020 عام في تقدمنا سنواصلو تشغيلي، انقطاع أي حدوث حال في
  األعمال. استمرارية ببرنامج المتعلقة ومسؤولياتهم بأدوارهم المعنيين لحالمصا أصحاب
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  الشرعية: بالضوابط االلتزام تطوير 8-6
 على الحفاظ لتأكيد م28/40/2019 تاريخ في الشرعية المراجعة دار اعتماد على حصلت وقد الشرعي التزامها على العربية بوبا شركة حافظت
ً  الشرعي التزامها   التالية: المجاالت في )BPA-276-06-0104-19 رقم (موافقة م8201 عام منهم الُمستلمة الموافقة مع تماشيا

 الوثائق) وحملة (المساهمون األخرى المصرفية الحسابات عن االستثمار لحسابات الكامل الفصل   

 الشرعية. والمعايير الضوابط مع الوثائق وحملة المساهمين استثمارات توافق 
  

  الشرعية. والمعايير بالضوابط التام االلتزام من للتأكد عقودها ومراجعة سياساتها تطوير الشركة وتواصل
 
  التوطين: ونسبة السعوديين تطوير 8-7

 الشركة نجحت حيث ،التوطين مستوى ورفع السعوديين للمواطنين المهني التطوير دعم العربية بوبا شركة أولويات تصدرت التي اإلجراءات من
 بتقديم العربية بوبا شركة تقوم اكم .م8201 عام في %57 بنسبة مقارنة %76.7 إلى العام هذا في التوطين مستوى زيادة في م9201 عام خالل
   .لنساءوا للرجال متساوية عمل فرص

  
  :المصالح أصحاب إلى المعلومات عن واإلفصاح المساهمين 8-8

  التالي: النحو على كانت م31/12/9201 في كما الرئيسيين المساهمين قائمة
   

  األسهم %  األسهم  الوصف
  %2539.  47,100,000  ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا

  %0913.  ,552,70615  التالية: القانونية الشركتين خالل من ناظر مجموعة سيطرة
  %9.00  10,800,000  المحدودة القابضة ناظر مجموعة شركة

  %4.09  4,906,552  المحدودة اآللي الحاسب لخدمات الحديثة البرامج حلول شركة

  %52.34  552,62,806  الرئيسيين المساهمين
  %47.66  448,57,193  العموم المساهمين

  %100.00  120,000,000  اإلجمالي
  

 بموجب عنها اإلفصاح المطلوب المعلومات جميع توفر والتي المصالح ألصحاب المعلومات عن باإلفصاح يتعلق فيما الشركة سياسة تتمثل
 واضح وبشكل تمييز ودون وسريع دقيق لبشك سواء دح على المالية وغير المالية المعلومات ذلك في بما السعودية داخل واألنظمة اللوائح

 وضع حول شاملة رؤية على الحصول من آلخرينا المصالح وأصحاب المساهمين جميع قدرة لضمان وذلك مضللة وغير صحيحة وبطريقة
   .وجه أكمل على حقوقهم ممارسة من يتمكنوا حتى الشركة

  
ً دعم  التقارير شملي بما واإلنجليزية العربية اللغتين بكال للشركة اإللكتروني الموقع ومحتوى تداول إعالنات بنشر الشركة تقوم االلتزام لهذا ا

 بشكل المصالح أصحاب من وغيرهم المساهمين/المستثمرين جميع إشعار ضمان بغرض كاملة العامة الجمعية اجتماعات ومحاضر السنوية
   .حوكمتها و للشركة المالي األداءب يمتساو

  
  المستقبلية: والتطورات والمخاطر اآلفاق .9
  
 السوق: وديناميكيات المنافسة 9-1
  

مغادرة العمالة الوافدة بشكل  حيث أناألشخاص المؤمن حياتهم  كعددنسبيا م كان ثابت 2019على الرغم من أن سوق التأمين الصحي لعام 
كبير من  بحدول الموظفين السعوديين لمجال عمل القطاع الخاص، إال أن عملية التسعيرات خالل العام قد استفادت تمت موازنته بدخ ملحوظ
م، كما 01/07/2018من  تم إعتمادها ابتداءاُ والتي  الوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي التعاوني لمنافعالحد األدنى اإللزامي  باقة تعزيز

استفاد السوق أيضاً في نهاية الربع . م2017م و2016التسعيرات الهجومية لعامي  بعد فترةمنافسة تعزيز الهوامش استراتيجيات واصلت 
 . م من نظام تأشيرة السياحة الجديدة المدعومة بواسطة ترويج القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية لها2019الثالث من عام 

 
ً عمليات اندماج  كما قد شهدت ساحة المنافسة خالل هذا العام اهتماماً متزايداً باالندماج، وتم اإلعالن عن    .محتملة بين الشركات األصغر حجما

  
-كوفيد(م مليء بالريبة بسبب وجود وباء فيروس كورونا 2020أن أساسيات سوق التأمين الصحي ال تزال واعدة، إال أن عام  وعلى الرغم من

على  19-تتمتع بوبا العربية بمركز جيد في السوق لمواجهة هذه التحديات، وتركز حالياً على إدارة وقع تأثير كوفيد. تراجع أسعار النفطو) 19
وتواصل الشركة أيضاً بضبط التأثير المالي لهذه األحداث على . واستمرارية عملها اتسلسلة اإلمدادومجتمعات وال عمالئها وموظفيها
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  .عملياتها
  
  :الرئيسية المخاطر 9-2

تحقيق في المخاطر التي قد تؤثر على قدرتها  عملية مستمرة لضمان فهم متعمق ألهمشركة بوبا العربية كجزء من منظومة إدارة المخاطر، تبنت 
  .وتوقعات العمالءو األنظمة أهدافها االستراتيجية وخطط التشغيل السنوية بما يتوافق مع القوانين 

  

 قد يؤثر فيروس كورونا العالمي بشكل سلبي على عمليات الشركة ومستويات الخدمة والموظفين  – 19-مخاطر فيروس كورونا
  والعمالء والموردين.

  
 مالية وضرر السمعة.أمن المعلومات وإعاقة األعمال وخسائر تؤدي كثرة التهديدات السيبرانية إلى خرق  قد – مخاطر األمن السيبراني  

 مقدمي الخدمات قدرة وواالحتيال وسوء المعاملة  قد يؤدي التقدم التقني في المجال الطبي  – مخاطر زيادة تكاليف الرعاية الصحية
  .لمطالبات الطبيةمتكبدة لإلى زيادة تكاليف  الصحيين السكان نسبةإنخفاض والشيخوخة والمساومة  على الطبية

  
 انخفاض سعر النفط وفيروس كورونا المنتشر والمتسبب بركود  وقد يؤدي التباطؤ االقتصادي المستمر  – مخاطر تقلص حجم السوق

  عالمي 

 ومخاطر السوق). الفوائد ،االئتمان/التخلف عن السداد ،السيولة/التحصيل،إلى زيادة المخاطر المالية (األسعار  
  

 قد تؤدي كثرة التغيرات التنظيمية إلى زيادة تكلفة ممارسة العمل ويمكن أيضاً أن تؤدي إلى إجراءات تأديبية مالية – مخاطر األنظمة 
  ضرر بالسمعة.مما يؤدي إلى أخرى أو إجراءات 

  
 وتدهور الهوامش وتغير في نسب اإلستحواذ على الحصص السوقية قد تؤدي المنافسة القوية إلى إرتفاع التسعير  – مخاطر المنافسة

 . القياديين والمواهبالموظفين  واحتمالية خسارة
  

لضمان سالمة وصحة  19-مخاطر فيروس كورونالمواجهة لتخطيط وتنفيذ خطط استمرارية العمل فريق عمل مخصص أنشأت بوبا العربية 
لشركة واإلمدادات الوضع المالي لدعم عمالئنا والجهات التنظيمية والمجتمعات المحلية، ولعلى مستويات الخدمة الممتازة وللمحافظة موظفينا، 
  الحيوية. 

 
إلى مستويات ها أثرتقليل من والاستراتيجيات إلدارة المخاطر عدة  صعوبة التقليل من هذه المخاطر، إال أننا في صدد إطالقعلى الرغم من 

من  رهم في تعزيز وضع الشركة المالي و موقعها الرائد في السوقادوبأالرئيسيين  المصالحأصحاب أن يقوم جميع على الحرص  معمقبولة 
  .يةفي تحقيق أهدافها المستقبل بوبا العربيةأجل استمرار 

  
  :التابعة المجلس لجانو اإلدارة مجلس 10-11

ً دعم  التالية األقسام تحتوي .مسؤولياته تنفيذ في هلدعم وذلك تابعة لجان عدة بتشكيل اإلدارة مجلس قام االستراتيجية أهدافها تحقيق في للشركة ا
  العام. خالل أهمية األكثر واألنشطة التابعة جانهول اإلدارة بمجلس تتعلق معلومات على

  
من خالل أمين سر المجلس ولجنة مجلس كل دورة  فياألعضاء بشكل دوري وأداء  التابعة يقيم مجلس اإلدارة أدائه وأداء لجان المجلس
م. ووافق مجلس اإلدارة على عملية تقييم طرف ثالث خارجي 30/06/2019المنتهية بتاريخ  الدورة الترشيحات والمكافآت، ويتم تقديمه قبل انتهاء

  م. 2021مقرر استكماله خالل عام ال، وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت بناءاً على مرة واحدة خالل الدورة
 

م والتي ستستمر لثالث سنوات 01/07/2019 بتاريخم وبدأت الدورة الجديدة الخامسة 30/06/2019 بتاريخانتهت دورة مجلس اإلدارة الرابعة 
ومتسقة وعادلة وفقاً لسياسة وإجراءات الترشيح والتعيين الموافق عليها من قبل  شفافةميالدية. تم اختيار عضوية مجلس اإلدارة من خالل عملية 

موافقة المساهمين في الجمعية العامة في الربع والمساهمين وتوصية لجنة الترشيح والمكافآت وعدم اعتراض مؤسسة النقد العربي السعودي 
بعد تلقي التابعة لذلك، تم إعادة تشكيل عضوية جديدة لمجلس اإلدارة ولجانه الثاني على أساس التصويت التراكمي التنظيمي المطلوب. ونتيجة 

  عدم االعتراض من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل عضو ورئيس لجنة.
  

تغيير وافقة الجمعية العامة على بناًء على م أعضاء م قامت الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من ثمانية إلى تسعة2019وخالل عام 
  .تعيين عضو في المقعد التاسعوال يزال العمل على  النظام األساس
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  على النحو التالي: ^م31/12/2019يتكون مجلس االدارة واللجان التابعة له، كما في 

  

  
 
  ممثلين بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد#أعضاء مستقلين       *
   .م12/02/20 بتاريخ الترشيحات والمكافآت والتي تم الموافقة عليها فيتعكس الالئحة أعاله عضوية الدورة الجديدة للجنة  ^
 
  

  تمثلها: والتي م30/60/2022 إلى م01/70/2019 )الخامسة دورة(ال الحالية اإلدارة مجلس دورة
 

  : عن ممثل  الدورة رقم  الجنسية  العضو اسم  العضوية صفة

  ينطبق ال  األولى  ةسعودي  *الغصن محمد هدى ة/األستاذ  
  ينطبق ال  لثةالثا  سعودي  *زالقوي الرحمن عبد زيد األستاذ/  *مستقل

  ينطبق ال  األولى  سعودي  *إلياس نديم عبدهللا الدكتور/  

  ناظر مجموعة  خامسةال  سعودي  ناظر هشام لؤي المهندس/  
  ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا   لثةالثا  بريطاني  #فلتشر مارتن ديفيد األستاذ/  تنفيذي غير

  ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا   األولى  أسترالية  #لينتون كارولين جوي ة/األستاذ  

  ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا  الثانية  بريطاني  #هيوستن جوزيف مارتن األستاذ/  
  ينطبق ال  الخامسة  سعودي  ناظر هشام طل األستاذ/  تنفيذي

  
 عليها موافقة تمت التي القرارات جميع الرسمية، االجتماعات خالل ومن التداول خالل من قراراتال على المجلس ولجان اإلدارة مجلس يوافق
ً مبدئي   تداولها. تم التي الموافقة يلي رسمي إجتماع أول في أخرى بموافقة تصديقها يتم التداول طريق عن ا

  
  السنة: خالل اإلدارة مجلس في التغييرات عن موجز •
  

  تعليقات:  ممثل عن:  تاريخ مغادرة المجلس  اإلدارةالعضو المغادر لمجلس 
  نهاية دورة مجلس اإلدارة  مستقل  30/06/2019  *األستاذ/ عبدالهادي شايف
  نهاية دورة مجلس اإلدارة  مستقل  30/06/2019  *الدكتور/ عدنان صوفي

  
  

لجنة إدارة المخاطر
حات  ش لجنة ال

ت^  اف والم
( ح 2020/2/12م) 

ثمار لجنة االس ة ذ اللجنة التنف لجنة المراجعة مجلس اإلدارة
المجلس/لجان المجلس 
ما  2019/12/31م^

د. خالد الفداغ* هدى الغصن* ر* أسامة شا م. لؤي ناظر د هنت# ف د م. لؤي ناظر س: الرئ
د فلي # ف د س: نائب الرئ

اس* دهللا إل د. ع عمر النجار* سلمان الفارس*
د شكري* ول
ز* زد الق

مان القحطا * سل

هدى الغصن*
ز* زد الق

اس* دهللا إل د. ع
األعضاء المستقل :*

مس أورل # ج
ارم را م

مارتن هيوس # ال دونر# ن
تون# جوي لي
د فلي # ف د

تون# جوي لي
مارتن هيوس #

ذين: األعضاء غ التنف

س  طل ناظر ( الرئ
ذي)  التنف

س  طل ناظر ( الرئ
ذي)  التنف

ذي  األعضاء التنف

4 3 3 4 4 سعة 9 ( 1 شاغر)  األعضاء:
ف ل مارك ست ف ل مارك ست ف ل مارك ست ف ل مارك ست عاصم حمام ف ل مارك ست السكرت :

س لجنة إدارة  رئ
المخاطر

س لجنة  رئ
ت اف حات والم ش ال

ثمار س لجنة االس رئ
س اللجنة  رئ

ة ذ التنف
س لجنة المراجعة رئ س مجلس اإلدارة رئ : ر إ يرفع السكرت التق

50% 67% 67% 0% 100% 38% ة: ة االستقالل س
50% 67% 67% 50% 75% 63% ة السعودي : س
0% 33% 0% 25% 0% 25% ة اإلناث: س



  44 من 15 الصفحة

  تعليقات:  ممثل عن:  تاريخ االلتحاق بالمجلس  العضو الملتحق بمجلس اإلدارة
  بداية دورة مجلس اإلدارة  مستقل  01/07/2019  *األستاذة/ هدى الغصن
  بداية دورة مجلس اإلدارة  مستقل  01/07/2019  *الدكتور/ عبدهللا إلياس

  
  السنة: خالل اإلدارة مجلس في التبديالت عن موجز •
  

العضو المغادر لمجلس 
  اإلدارة

العضو الملتحق بمجلس   مغادرة التاريخ 
  اإلدارة

  ممثلين عن:  تاريخ االلتحاق 

األستاذ/ سايمون 
  #بريستون

  ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا  01/12/2019  #األستاذة/ جوي لينتون  01/07/2019

  
  

  اإلدارة: مجلس 10
  

  واالجتماعات: والتكوين منه الغرض 10-1
  اإلدارة مجلس من الغرض

ً  وذلك المصالح، وأصحاب للمساهمين فائدة وتحقيق االستراتيجيات وضع في اإلدارة مجلس من الغرض يتركز  المعمول والقوانين للوائح وفقا
 على ورؤيتها ورسالتها الشركة قيم عن المسؤول هو اإلدارة مجلس أن كما بالشفافية. تتسم أخالقية بطريقة السعودية لعربيةا المملكة في بها

 لمبدأ الشركة اتباع بضمان المتعلقة المطلقة المسؤولية ذلك في بما الشركة لعمليات اإلستراتيجي دواإلرشا التوجيه توفير وعن البعيد المدى
 الشركة التزام تحقيق ضمان أجل من الداخلية واإلجراءات الضوابط من صارم نظام توفير مسؤولية يتحمل كما واألخالقيات، النموذجي الحوكمة

  عملها. الشركة فيها تزاول والتي بها المعمول واألنظمة القوانين جميع متطلباتل - المناسب والتوقيت لمضمونا حيث من -
  

 اإلدارة دعم عن فضالً  مسؤولياته تنفيذ في المجلس لدعم - اللوائح اقتضاء حسب - منه المنبثقة اللجان تأسيس بمسؤولية اإلدارة مجلس يقوم كما
 على فقط يقتصر فيها القرار اتخاذ ليكون يكفي بما مهمة يراها التي القضايا اعتمادو تحديد عن مسؤول المجلس أن ذلك إلى أضف التنفيذية.
 السلطات وإطار )SMRP( بالمجلس المنوطة الصالحيات جدول في محدد هو (كما عنه المنبثقة اللجان إلى يوكلها التي القضايا وعن المجلس،
  جانبه). من المعتمد )BDAF( للمجلس المفوضة

  
 األخرى: الشركات إدارات مجالس في والعضوية اإلدارة مجلس أعضاء ومؤهالت خبرات (أ)  10-2

 
  ناظر هشام لؤي المهندس/

  (رئيس مجلس اإلدارة)
الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
 عام إنشائها منذ العربية بوبا شركة إدارة مجلس وعضو رئيس

 إدارتها مجلس ورئيس ناظر مجموعة ومؤسس م.2008
 للمجموعة. التابعة الشركات مختلف في إدارة مجلس وهوعضو

ً  شغل  السعودي اإلتحاد نادي إدارة مجلس رئيس منصب سابقا
ً  منصبو  بيةالعر األولمبية اللجنة إدارة مجلس لرئيس نائبا

ً  عين كما السعودية  الصحي الضمان مجلس في عضواً  سابقا
  التعاوني.

 البكالوريوس درجة على حاصل
 جامعة من الميكانيكية الهندسة في

 عام أنجلوس لوس في كاليفورنيا
 درجة على حصل كما م،1987

   إدارة في الماجستير
 في كاليفورنيا جامعة من األعمال
  .م1989 عام أنجلوس لوس

  قال ينطب

  
  فليتشر ديفيد األستاذ/

  اإلدارة) مجلس رئيس (نائب
الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
 العربية بوبا في اإلدارة مجلس رئيس ونائب إدارة مجلس عضو

ً  ويشغل م.2014 عام منذ  للمخاطر التنفيذي الرئيس منصب حاليا
 لندن في الواقعة الدولي الصحي التأمين مجموعة بوبا، في

 التنفيذي الفريق وعضو )،م01/01/2017 (منذ المتحدة المملكةب
 األسواق بوبا شركة في العام المدير منصب تشغيله بعد فيها
 عام الداخلي التدقيق كرئيس لبوبا امهانضم بعد ، الدولية النامية
 ونصف سنوات أربع لمدة التنفيذي الرئيس ذلك قبل كان .م2014
 إندونيسيا في البنوك أكبر من واحداً  إندونيسيا، في بيرماتا لبنك

 البكالوريوس درجة على حاصل
 دراسة في الشرف مرتبة مع

 جامعة من الحديث التاريخ
 عام المتحدة المملكة في دورهام

  م.1985

  ال ينطبق
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 كان ذلك وقبل تشارترد ستاندرد لبنك التابعة الشركات وإحدى
 وسيتي تشارترد ستاندرد بنك في واسعة مصرفية مهنة لديه
 ومنصب الداخلية المراجعة رئيس منصب شغل حيث ،بانك

  لتنفيذي.ا الرئيس
  

  ناظر هشام طل األستاذ/
  التنفيذي) (الرئيس

الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة
  شارك في عضوية مجلس إدارتها

 والرئيس المنتدب العضو منصب ناظر هشام طل األستاذ يشغل
 منذ إدارتها بمجلس عضو وهو العربية بوبا لشركة التنفيذي

 العودة يُرجى األخرى األدوار على لإلطالعم(2008 عام إنشائها
  ).7.6القسم في التنفيذي الرئيس ملف إلى

  

 البكالوريوس درجة على صلاح
 جامعة من االقتصاد في

 أنجلوس، لوس في كاليفورنيا
 عام األمريكية المتحدة الواليات

 درجة على حصل ولقد م؛1996
 من األعمال إدارة في الماجستير

 بنسلفانيا بوالية وارتون كلية
ً  األمريكية  مجال في متخصصا
  م2001 عام والشراء التمويل

  ال ينطبق

  
  (مستقل) شايف الهادي عبد األستاذ/

  م30/60/2019 إلى
الشركات المساهمة األخرى التي   األكثر صلةالمؤهالت 

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
 عام منذ العربية بوبا شركة إدارة مجلس في مستقل عضو
 من المراجعة لجنة ورئيس ،م30/06/2019 حتى م2011

ً  ُعين كما م،2017 حتى م2011  منذ المخاطر إدارة للجنة رئيسا
 عدة مجالس عضوية يشغل .م30/06/2019 حتى م2017يناير

 السعودية والشركة األول البنك في مختلفة لجان رئاسة ويتولى
 المالية. لألوراق السعودية العربية ودويتشه األرضية للخدمات

ً  شغلو  لشركة الدولي االستشاري المجلس رئيس منصب سابقا
ً  مديراً  ذلك قبل وعمل ألمانيا. بميونخ، يو دبليو أف  البنك في عاما

  إدارته. مجلس في وعضواً  التجاري هلياأل

 البكالوريوس درجة على حاصل
 الجامعة من االقتصاد في

 عام لبنان بيروت، في األمريكية
  م1970

  
 السعودية الشركة ،األول البنك

  األرضية للخدمات

  
  القويز زيد األستاذ/

  (مستقل)
الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة

  عضوية مجلس إدارتهاشارك في 
 االستثمار لجنة ورئيس م2014 منذ مستقل إدارة مجلس عضو
 لجنة في عضواً  أصبح م،2017 ديسمبر حتى م2014 منذ

 وتولى م2016 خالل العربية بوبا بشركة والمكافآت الترشيحات
 االستثمار بلجنة عضويته وقت, م2017 ديسمبر في رئاستها

 لجنة عضوك انضم .م)30/6/2019 تاريخ إلى (جميعها
 عام وفي .جديدةال دورةال بداية في م10/70/2019 في المراجعة

 للجنة ورئيس مستقل إدارة مجلس كعضو ُعين م2018
 التنفيذية اللجنة في وعضو والحوكمة والمكافآت الترشيحات

 إدارة كعضو ُعين م2019 عام وفي التجاري. األهلي للبنك
 عينو المالية الخليج بنك لشركة المراجعة لجنة ورئيس مستقل
 ً   لالستثمار. نون شركة في المراجعة للجنة مستقل كرئيس أيضا

 المصرفي القطاع في عديدة سنوات قضى قد أنه بالذكر الجدير
ً  خاللها عمل  بي إس إتش في المنتدب اإلدارة مجلس لعضو نائبا
 إدارة مجلس عضو منصب يشغل أنه كما السعودية. ةالعربي سي

  الشركات. من متنوعة مجموعة ولجان

 البكالوريوس درجة على حاصل
 الملك جامعة من المحاسبة في

 السعودية العربية بالمملكة سعود
  م.1987 عام

  

 التجاري األهلي البنك
  

  
  األستاذة/هدى الغصن (مستقل)

  م01/07/2019من 
األخرى التي الشركات المساهمة   المؤهالت األكثر صلة

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
م. 01/07/2019بوبا العربية منذ مستقل في عضو مجلس إدارة 

المديرة التنفيذية للموارد البشرية في منصب هدى  األستاذة شغلت
عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة هي وأرامكو السعودية. 

تحمل درجة الماجستير في إدارة 
األعمال من الجامعة األمريكية 
بواشنطن، الواليات المتحدة 

سويس العربية  تبنك كريدي
 السعودية

  



  44 من 17 الصفحة

السعودية للتأمينات االجتماعية وبنك كريديت سويس العربية 
ومعهد اإلدارة العامة، وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت 

رئيسة مجلس أمناء  بشركة االتصاالت السعودية. هدى هي
 . الجمعية العربية إلدارة الموارد البشرية

  

البكالوريوس  األمريكية وشهادة
في األدب اإلنجليزي من جامعة 

 .الملك سعود بالرياض

  

  
  الدكتور/ عبدهللا إلياس (مستقل)

  م01/07/2019من 
الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
وعضو في لجنة  العربيةمستقل في بوبا مجلس إدارة عضو 

شريك مؤسس في م. د. عبدهللا 01/07/2019إدارة المخاطر منذ 
 شاركبادر و وحالياً عضو في قيادتها التنفيذية. وقبل ذلككريم، 

 مجالسعودية ناشئة في وهي شركة  في تأسيس (عنواني)
د. عبدهللا عدد من العضويات في يشغل . التوصيل المنزلي
بأدوار قبل ذلك قام و شركات خاصة وعامة،مجالس إدارة عدة 
في أوروبا والواليات المتحدة وجنوب شرق  استشارية إدارية

  .آسيا والشرق األوسط

مع مرتبة  هدكتورايحمل شهادة 
ودرجة األعمال  في إدارةالشرف 

  ماجستير في علوم الحاسب اآللي
الجامعة الراينية من ، جميعها 

ة مانيلألا الفستفالية العليا بآخن
)RWTH Aachen 

University.(  

 ال ينطبق

  
  األستاذة/ جوي لينتون (غير تنفيذي)

  م01/12/2019من 
الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
و اللجنة التنفيذية من ضبوبا العربية وععضو مجلس إدارة 

تنفيذي في عضو م ك2016م. عينت في عام 01/12/2019
مجلس اإلدارة الرئيسي لشركة بوبا، مجموعة التأمين الصحي 

 الواقعة في لندن بالمملكة المتحدة.

م، وهي أيضاً 2011بوبا عام لشركة انضمت األستاذة/ جوي 
، شركة بوبا إنفسمنتس اوفرسيز ليمتدعضو مجلس إدارة 

بوبا وعضو في الفريق التنفيذي. شركة والرئيس التنفيذي المالي ل
بوبا ، شركة ماكس كة غير تنفيذي في شرعضو وهي أيضاً 

التأمين التابعة لمجموعة بوبا في الهند. وقبل إنضمام جوي 
لشركة ناشيونال بوبا كانت الرئيس التنفيذي المالي شركة ل

. فودز  

درجة بكالوريوس حاصلة على 
في التجارة من جامعة مالبورن 

  1987عام 
  

 ال ينطبق

  
  الدكتور/عدنان صوفي (مستقل)

  م30/06/2019إلى 
الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
 م2016 من المراجعة لجنة ورئيس مستقل إدارة مجلس عضو

 مجلس عضو أصبح م2018 عام وخالل .م30/06/2019 حتى
 م2018 عام خالل عين كما .كابيتال األهلي في مستقل إدارة

 قبلها وكان المالية السوق هيئة في االستشارات لجنة كرئيس
 الذي المنصب وهو م)،2016-م2014( اإلدارة مجلس عضو

 زائراً  أستاذاً  منصب شغلي كريم. ملكي أمر على بناءاً  فيه عين
 العزيز عبد الملك جامعة في والحوكمة االستراتيجية القيادة، في
 سدكو شركة لدى قيادية بخبرات وتمتع اآلن)، حتى م0132(

 الرئيس منصب توليه ذلك في بما م2013-1991( القابضة
ً  وشغل م)،2013-م2010( التنفيذي  كلية عميد منصب أيضا

   م).1998-م1995( عبدالعزيز الملك جامعة في االقتصاد

 إدارة في الدكتوراة شهادة يحمل
 والتمويل الدولية األعمال

 جورج جامعة من الستثماروا
 المتحدة بالواليات واشنطن

 م؛1984 عام األمريكية
 عام األعمال إدارة في وماجستير
 في وبكالوريوس م،1979
 جامعة من الكهربائية الهندسة

 المتحدة بالواليات سياتل
  م.1977 عام األمريكية

  ال ينطبق

  
  تنفيذي) (غير بريستون سيمون األستاذ/

  م10/70/2019 إلى
الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
 من التنفيذية واللجنة العربية بوبا شركة إدارة مجلس في عضو
 لقطاع التنفيذي الرئيس وقبلها .م01/07/2019 وحتى م2018

 التأمين مجموعة وهي بوبا شركة في ماركتس إنترناشيونال

 البكالوريوس شهادة على حاصل
 لندن كلية من الجغرافيا في

 عام المتحدة المملكة في لالقتصاد

  ال ينطبق
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 قبل المتحدة. المملكةب لندن في تقع والتي العالمي الصحي
 مجموعة في مناصب عدة يشغل كان بوبا شركة إلى إنضمامه

 العمليات رئيس منصب ومنها سنوات 7 لمدة )AIA( أيا
   التنفيذي.

 في ماجستير درجةو ،م1991
 من الجغرافية المعلومات نظم

 المتحدة المملكة في ليستر جامعة
 ماجستير ودرجة م،1992 عام
 والتخطيط النقل سياسة علوم في
 المملكة في نيوكاستل جامعة من

 ودرجة م،1993 عام المتحدة
 من األعمال إدارة في ماجستير

 فرنسا في لألعمال انسياد جامعة
  م.1999 عام

 
  األستاذ/ مارتن هيوستن

 (غير تنفيذي)
الشركات المساهمة األخرى التي   المؤهالت األكثر صلة

  شارك في عضوية مجلس إدارتها
أكتوبر  1 منذعضو مجلس إدارة في شركة بوبا العربية 

 الرئيسي دارةاإلمجلس  غير تنفيذي في كان عضو، م2018
قع في لندن ،مجموعة التأمين الصحي الدولي التي تبوبالشركة 

  .م2019ديسمبر  31 وحتىم 2014 يناير منذ بالمملكة المتحدة،

كوست،  -لمجلس إدارة مجموعة ان مارتن كرئيستم تعيين 
م، ويشغل ايضاً منصب نائب رئيس 2019أكتوبر  1اعتباًرا من 

مجلس إدارة شركة تلورين انكوربوريتد ومنصب كبير 
كرئيس ومستشارين مجلس إدارة شركة هكليت نورث أمريكا، 

مجلس اإلدارة لمجموعة الطاقة الدولية في شركة موليس اند 
ً كومباني.  غير تنفيذي في سي سي للطاقة وهي  ضوع وهو أيضا

كان شركة خاصة تعمل في استكشاف وإنتاج النفط والغاز. 
ً  مارتن البريطانية بي جي جروب  مجموعة موظف في سابقا

ً  32و تقاعد بعد وشركاتها السابقة،  م 2014في فبراير  عاما
وكان وقتها يحمل منصب رئيس العمليات التنفيذي وعضو في 

 مجلس اإلدارة.

شهادة البكالوريوس في 
الجيولوجيا من جامعة نيوكاستل 
في إنجلترا، المملكة المتحدة عام 

وشهادة الماجستير في م، 1979
الجيولوجيا البترولية من إمبريال 

كولج لندن، إنجلترا، المملكة 
  م.1983المتحدة عام 

  
  
  
  

  ال ينطبق

 
  م31/12/2019 في كما اإلدارة، مجلس ألعضاء أخرى قيادية مناصب تفاصيل (ب)  10-2

  
   ناظر هشام لؤي المهندس/
  اإلدارة) مجلس (رئيس

  المدة

 أحدثها يعد والتي ناظر لمجموعة التابعة الشركات من متنوعة مجموعة في اإلدارة مجلس عضو/ممثل
  يلي: ما صلة وأكثرها
  اإلدارة) مجلس (رئيس القابضة ناظر مجموعة شركة .1
  اإلدارة) مجلس (رئيس المحدودة اآللي الحاسب لخدمات الحديثة البرامج حلول شركة .2
  اإلدارة) مجلس (رئيس الصحية للرعاية أساس شركة .3
  اإلدارة) مجلس (رئيس الصحية) للرعاية (نواه الطبي للتسويق العربية الشركة .4
  (شريك) الدولية الطبية العيادات شركة .5
 (شريك) المحدودة المتقدمة الصحية والخدمات الكلى لغسيل ناظر شركة .6
 اإلدارة) مجلس (رئيس ناظرالمحدودة هشام لؤي شركة .7
  م)2018 مايو حتى اإلدارة مجلس (رئيس المحدودةشركة ديافيرم العربية  .8

  ناظر: ومجموعة بوبا شركة بين ةمشترك عيرامش
  إدارة) مجلس (عضو ذ.م.م. القابضة األوسط الشرق بوبا شركة .9

 اإلدارة) مجلس (رئيس الطبية لألجهزة بوبا ناظر شركة .10
  صلة: أكثر أخرى

م، وسابقاً للمجلس االستشاري لمدينة 2017رئيس إدارة المجلس اإلستشاري لمنطقة مكة منذ  .11
 م) 2016الملك عبدهللا الطبية في مكة (منذ 

  
  
 اآلن حتى -1990 .1
 اآلن حتى -1990 .2
 اآلن حتى -1997 .3
 اآلن حتى -1995 .4
 اآلن حتى -2013 .5
 اآلن حتى -2009 .6
 اآلن حتى -2011 .7
 اآلن حتى -2010 .8
 
  اآلن حتى -2009 .9

 حتى اآلن -2015 .10
 

 اآلن حتى -2016 .11
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 القدم لكرة السعودي اإلتحاد نادي إدارة مجلسل سابق رئيس .12
 (سابقاً).الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية  .13
ً  إدارة وعضو اإلدارة مجلس رئيس( المؤتمرات لتنظيم العربية الشركة .14  مجموعة قامت – سابقا

 م)2018 عام خالل الشركة في حصصها ببيع ناظر
 (سابقاً) السعودية العربية األولمبية اللجنة رئيس نائب .15
 (سابقاً). رئيس اإلتحاد السعودي للجودو .16
  (سابقاً). التعاوني الصحي الضمان بمجلس إدارة مجلس عضو .17

12. 2018-2019  
13. 2016-2018 
14. 2005-2018 

 
15. 2016-2017 
16. 2013-2016 
17. 2007-2013  

  
  

  فليتشر ديفيد األستاذ/
 اإلدارة) مجلس رئيس (نائب

  المدة

 والتي بوبا لشركة التابعة الشركات من متنوعة مجموعة في اللجان من بعددٍ  وعضو إدارة مجلس عضو
  يلي: ما صلة وأكثرها أحدثها يعد

  الدولية النامية األسواق بوبا .1
  بوبا/ناظر) بين مشترك (مشروع ذ.م.م. القابضة األوسط الشرق بوبا شركة .2
  المحدودة الصحي للتأمين بوبا ماكس شركة .3

  بوبا: لشركة االنضمام قبل اإلدارة مجالس في لعبه الذي صلة واألكثر األحدث الدور
  (سابقاً). إندونيسيا في بيرماتا بنك في التنفيذي إدارة/الرئيس مجلس رئيس/عضو .4

  
  

 حتى اآلن -2015 .1
 حتى اآلن -2015 .2
 حتى اآلن -2014 .3
 
4. 2009  - 2014  
  

  
  األستاذ/ طل هشام ناظر

  (الرئيس التنفيذي)
  المدة

 أحدثها يعد والتي ناظر لمجموعة التابعة الشركات من متنوعة مجموعة في اإلدارة مجلس عضو/ممثل
  يلي: ما صلة وأكثرها
  اإلدارة) مجلس (عضو القابضة ناظر مجموعة شركة .1
  اإلدارة) مجلس (عضو المحدودة اآللي الحاسب لخدمات الحديثة البرامج حلول شركة .2
  اإلدارة) مجلس (عضو الصحية للرعاية أساس شركة .3
  اإلدارة) مجلس (عضو الصحية) للرعاية (نواه الطبي للتسويق العربية الشركة .4
 إلدارة)ا مجلس (رئيس التأمين لخدمات نجم شركة .5
 اإلدارة) مجلس (عضو للتجارة السريعة الحلول شركة .6
 عام) (مديرشركة طل هشام ناظر المحدودة  .7

 ناظر: / بوبا بين مشترك مشروع
 اإلدارة) مجلس (عضو ذ.م.م. القابضة األوسط الشرق بوبا شركة .8
 اإلدارة) مجلس (عضوركة ناظر بوبا للمعدات الطبية ش .9

 أخرى أكثر صلة:
  السعودي العربي النقد لمؤسسة التابعة التأمين لشركات العامة اللجنة في عضو .10
 (سابقاً). البشرية الموارد تنمية صندوق لدى إدارة مجلس عضو .11
 المتحدة الواليات نيويورك، هول، روزماري تشواتي لدى إدارة مجلس عضو .12
 اإلدارة) مجلس (عضو المحدودة المتقدمة الصحية والخدمات الكلى لغسيل ناظر شركة .13

 (سابقاً).
ً  اإلدارة مجلس (عضو المؤتمرات لتنظيم العربية الشركة .14  ببيع ناظر مجموعة قامت - سابقا

  م)2018 عام خالل الشركة في حصصها

  
 
 اآلن حتى -2004 .1
 اآلن حتى -2008 .2
 اآلن حتى -2013 .3
 اآلن حتى -2010 .4
  حتى اآلن -2019 .5
 اآلن حتى -2005 .6
 اآلن حتى - 2011 .7
 
 اآلن حتى -2009 .8
 اآلن حتى -2015 .9
 

 اآلنحتى  - 2015 .10
11. 2013 - 2016 
 اآلن حتى -2014 .12
13. 2014 – 2017 

 
14. 2005 - 2018  

  
  األستاذ/ زيد القويز

  (مستقل)
  المدة

عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس للجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة وعضو في اللجنة التنفيذية  .1
 للبنك األهلي التجاري.

 المراجعة في شركة بنك الخليج الدولي الماليةعضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة  .2
 رئيس مستقل للجنة المراجعة في شركة نون لالستثمار  .3
عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المراجعة لدى شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده  .4

 لإلستثمار (سابقاً)
  لإلستثمار(سابقاً) والية شركة في المراجعة لجنة ورئيس مستقل إدارة مجلس عضو .5

 حتى اآلن -2018 .1
 

 حتى اآلن -2019 .2
 حتى اآلن -2019 .3
4. 2018- 2018 

 
5. 2018- 2018 
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 الحديدية للصناعات الراجحي شركة لدى المراجعة لجنة في وعضو مستقل إدارة مجلس عضو .6
  (سابقاً)

  (سابقاً) البريطاني السعودي البنك لدى والمكافآت الترشيحات لجنة في عضو .7
 مارلالستث وأوالده السبيعي إبراهيم محمد شركة لدى وااللتزامات واألصول المخاطر لجنة رئيس .8

  (ماسك)
  (سابقاً) العقاري للتطوير ذاخر شركة لدى المراجعة بلجنة عضو .9

  (سابقاً) مقفلة) مساهمة (شركة والتمويل لإلجارة اليسر لدى مستقل إدارة مجلس عضو .10
 الهولندي السعودي (سابقًا، كابيتال األول في المراجعة لجنة ورئيس سابق إدارة مجلس عضو .11

  (سابقاً) %100 بنسبة له ومملوكة األول لبنك تابعة شركة المالية)،
 عامة سعودية (شركة المتخصصة للكابالت األوسط الشرق شركة لدى مستقل إدارة مجلس عضو .12

  (سابقا) محدودة) مسؤولية ذات
 العربية سي بي إس إتش في المشترك االستثمار صناديق مجلس لدى مستقل إدارة مجلس عضو .13

 (سابقاً) السعودية
  (سابقاً).عضو مجلس إدارة مستقل في شركة الخليج للتمويل  .14

6. 2014- 2018 
 

7. 2016- 2018 
 حتى اآلن -2014 .8

 
9. 2016- 2019 

10. 2015- 2016 
11. 2010- 2016 

 
12. 2009- 2015 

 
13. 2008- 2015 

 
14. 2012- 2015  

 
  األستاذة/ هدى الغصن

  01/07/2019منذ ، (مستقل)
  المدة

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  فيعضو مجلس إدارة مستقل  .1
 معهد اإلدارة العامة  فيعضو مجلس إدارة  .2
 شركة االتصاالت السعودية  فيالترشيحات والمكافآت عضو لجنة  .3
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  فيعضو مجلس إدارة  .4
 عضو مجلس إدارة في بنك كريدت سويس العربية السعودية  .5
 أرامكو السعودية (سابقاً) فيمدير تنفيذي  .6
 عضو مجلس إدارة في شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) (سابقاً) .7
 عضو مجلس إدارة في شركة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (سابقاً) .8
 السعودية آسيا (سابقاً)عضو مجلس إدارة في شركة أرامكو  .9

 رئيسة مجلس أمناء الجمعية العربية إلدارة الموارد البشرية (اشرم) .10
 عضو مجلس إدارة في شركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو) (سابقاً) .11
  (سابقاً)(سايمكو) عضو مجلس إدارة في شركة أرامكو السعودية إلدارة االستثمارات  .12

 حتى اآلن -2019 .1
 حتى اآلن -2019 .2
 حتى اآلن -2018 .3
 حتى اآلن -2014 .4
 حتى اآلن -2017 .5
6. 1981- 2017 
7. 2012- 2017 
8. 2013- 2017 
9. 2010- 2016 

 حتى اآلن -2014 .10
11. 2012 – 2017 
12. 2012- 2017  

  
  الدكتور/ عبدهللا إلياس

  01/07/2019(مستقل غير تنفيذي)، منذ 
  المدة

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  فيعضو مجلس إدارة مستقل  .1
 شريك مؤسس لشركة كريم  .2
 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فيعضو مجلس إدارة  .3
 صندوق االستثمارات العامة العربية السعودية (سابقاً)عضو اللجنة االستثمارية في  .4
 ي (سابقاً)إس إشركة روكيت انترنت لالعربية السعودية  المملكةوكيل  .5
 عنواني (سابقاً)شريك مؤسس ومدير عام شركة  .6
  لإلستشاراتفي شركة آي دي إس شير  لإلدرة أول استشاري .7

 حتى اآلن -2019 .1
 حتى اآلن -2014 .2
 حتى اآلن -2016 .3
4. 2017- 2018 
5. 2012- 2016 
6. 2012- 2014  
7. 2008- 2011  

  
  األستاذة/ جوي لينتون

  01/12/2019(غير تنفيذي)، منذ 
  المدة

 بوبا  في شركةالرئيس التنفيذي المالي  .1
 بوبا في شركةعضو مجلس اإلدارة التنفيذية وعضو إداري تنفيذي  .2
 بوبا (سابقاً)شركة في وعمليات اإلندماج واإلستحواذ  مدير عام الستراتيجية الخدمات الصحية .3
 بوبا (سابقاً) شركة رئيس تنفيذي مؤقت للموارد البشرية في .4
 (سابقاً)مدير المالية والتجارية في بوبا أستراليا ونيوزلندا  .5
 الرئيس التنفيذي المالي في بوبا أستراليا (سابقاً) .6
 في شركة بيقا تشيز ليميتيد (سابقاً)سوق األوراق المالية األسترالية لمدير غير تنفيذي  .7
 بوبا إنفسمنتس اوفرسيز ليمتد في شركةعضو مجلس إدارة  .8
 بوبا للتأمين الطبي المحدودة ماكس شركة  فيعضو مجلس إدارة  .9

 بوبا المالية بي إل سي شركة س إدارة في عضو مجل .10

 حتى اآلن -2016 .1
 حتى اآلن -2016 .2
3. 2015- 2016 
4. 2015- 2015 
5. 2012- 2015 
6. 2011- 2012 
7. 2011- 2015 
 حتى اآلن -2015 .8
 حتى اآلن -2015 .9

 حتى اآلن -2016 .10
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ناشيونال شركة  ليون، سابقا الرئيس التنفيذي المالي وعدة مناصب إدارية أخرى في شركة .11
  فودز

11. 1996- 2010  

 
  األستاذ/ مارتن هيوستن

  (غير تنفيذي)
  المدة

  تيلوريان انفستمنتس إنكوربوريتدنائب رئيس تنفيذي لمجلس اإلدارة في شركة  .1
 هكليتكبير المستشارين في شركة  .2
 مجموعة الطاقة العالمية في شركة موليس وشركاه  مجلس إدارة رئيس .3
 لحلول الطاقة المحدودةعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة سي سي  .4
 رئيس مجلس اإلدارة في شركة إن كويست بي إل سي .5

  
  أخرى:

  عضو جمعية الجيولوجين في لندن -
مجلس الطاقة الدولية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة  وحدة سياسةعضو لجنة مستشارين 

   كولومبيا في نيويورك ، الواليات المتحدة األمريكية

 حتى اآلن -2014 .1
 حتى اآلن -2016 .2
 حتى اآلن -2017 .3
 حتى اآلن -2018 .4
 حتى اآلن -2019 .5

  
  
  

  حتى اآلن -2014

  
 شريطة دورة، لكل الشركة إدارة مجلس سر وأمين التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس ونائب اإلدارة مجلس رئيس على المجلس يوافق

 الدورة فترة خالل منصب شغل من لكل تعيين إعادة جميعها كانت الخامسة، للدورة وبالنسبة الحاجة، عند النظامية الجهات موافقة على الحصول
  الرابعة.

  
ً  المجلس يعمل  عند والمكافآت الترشيحات لجنة من توصية إلى استنادًا وذلك جديدة، دورة لكل اإلدارة مجلس لجان أمناء تعيين على أيضا

 – الشركة أمانة عام مدير تعيين وتم المراجعة، للجنة سر كأمين الداخلية المراجعة قسم رئيس تعيين تم الجديدة، للدورة وبالنسبة االقتضاء،
ً  الشركة إدارة مجلس سر كأمين  - الشركة سكرتير   أدناه: التفاصيل إلى الرجوع يرجى المتبقية، المجلس لجان لجميع سر أمين وأيضا

  
  الشركة إدارة مجلس سر وأمين الشركة سكرتير ، عام مدير - ستكليف مارك - األستاذ

 الشركات من متنوعة مجموعة في العليا الحوكمة وأدوار المالية األدوار تأدية في الخبرة من عاًما 30 من أكثر مجموعه بما ستكليف مارك يتمتع
ً  )20( عشرون تقارب التي األخيرة خبرته ذلك في بما المدرجة، أو العالمية، الشهرة ذات  انضم وقد السعودي، صحيال التأمين مجال في عاما
 منذ ستكليف األستاذ. أدار السعودية، العربية المملكة في بوبا شركة مع األساسية خبراته بين ومن .م2000 عام خالل العربية بوبا أعمال إلى

 مجلس سر أمين بصفته وذلك الشركة، أمانةب يتعلق ما كل وكذلك بالعمل، المتعلقة النظامية والتقارير المالية البيانات جميع للشركة انضمامه
 موقع على المستثمرين عالقات قسم ومنها الشركة بحوكمة يتعلق ما مارك نفذ كما .إنشائها منذ المختلفة المجلس لجان لغالبية وأمينًا الشركة إدارة

   تأسيسها. منذ للشركة والحسابات السنوي التقرير عن مسؤول أنه كما ،الشركة
  

 على منها حصد التيو أفريقيا، جنوب إليزابيث، بورت متروبوليتان، مانديال نيلسون جامعة من الجامعية المؤهالت جميع ستكليف األستاذ. يمتلك
 )،1990( اإلدارة في العالي الدبلوم وشهادة األكاديمية، الجدارة جائزة مع عليها حصل التي )،1988( اإلدارية والمحاسبة التكلفة في الدبلوم شهادة

 جامعة طريق عن الشركة أمين بمنصب تتعلق تدريبية دورة مارك أتمّ  كما طالب. أفضل وجائزة كولورز أكاديميك جائزة مع عليها حصل التي
  بامتياز). عليها (حصل واشنطن جورج

  

 المدراء وكبار اإلدارة مجلس أعضاء وأتعاب مكافآت التنفيذيين، والمسؤولين المجلس اإلدارة/لجان مجلس بمكافآت المتعلقة السياسات 10-3
  التنفيذيين:

تماعات يتم تحديد مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقاً لسياسة المكافآت والتي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في اج
يثها الجمعية العامة. يتم اعتماد سياسة المكافآت من قبل مجلس اإلدارة وبموافقة المساهمين، بعد توصية لجنة الترشيح والمكافآت، ويتم تحد

ة مستويات مكافآت الشركات المحلية و/أو الدولية مقارنجراء بعد إيتم المرجعية المناسبة مما  األطرتحديد بشكل دوري بعد االنتهاء من 
ً  لناتجة عن الطرف الثالثوتشمل هذه العملية خبرة المحاسبة الخارجية ا ،المالئمة   إذا كان مالئما

  
مقابل مستويات لدى اشركة مكافآت ال دراسة لمقدارجرت الشركة أ، التابعة ولجانه ةالجديدة لمجلس اإلدارم ووفقاً للدورة 2019خالل عام 

على تحديث و تخص بعض مبالغ المكافآتعن تغيرات مجلس اإلدارة الصرح وبناءاً عليه ة و/أو الدولية المالئمة، مكافآت الشركات المحلي
، كما وضحت التغييرات في مبالغ المكافآت في األقسم 2020الجتماع األول للجمعية العامة في عام ، في ابموافقة المساهمينسياسة المكافآت 

م وفقاً للبيانات المالية ولن يتم تسويتها إال لألشخاص 2019من هذا التقرير. تم احتساب المبالغ المتغيرة من ضمن مبالغ عام  11و  10
  لعامة.المعنيين بعد موافقة المساهمين في الجمعية ا
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  إن السياسات الرئيسية للمكافآت والتي توضح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية هي كالتالي:
 سياسة مكافأة عضو مجلس اإلدارة .1
 سياسة مكافأة عضو لجان مجلس اإلدارة .2
 سياسة مكافأة عضو الفريق التنفيذي وسياسة الموارد البشرية للشركة.  .3

  
والتي تشمل نظام  ددةمتعهذه السياسات ووثائق حوكمة  من خاللوأعضائهم  التابعة جبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة ولجانهيتم تحديد وا

حضور حد أدنى لو األداء، وتوضع المكافآت على أساس مستويات لوائحهموالتابعة حوكمة الشركات ولوائح مجلس اإلدارة ولجانه 
  م.2019انحرافات عن هذه السياسات خالل عام االجتماعات. لم تكن هناك أي 

   
 بالمملكة الصلة ذات اللوائح وجميع للشركة األساس النظام مع تتطابق والتي السياسات هذه وفق المجلس اإلدارة/لجان مجلس أعضاء مكافأة يتم

 ،اإلدارة مجلس لجان وأعضاء, التنفيذيين غير ةاإلدار مجلس ألعضاء حضور رسوم دفع في المحدثة العربية بوبا سياسة تنص .السعودية العربية
 الحضور كان حين في المالية السنة في سعودي لایر ألف 50 عن يزيد ال ما اإلدارة مجلس لجان أحد أو العامة الجمعية اجتماع حضور حال في

 الواحد). لإلجتماع مائة وخمس ن(ألفا الحديثة التقنية وسائل عبر الحضور حين في و الواحد) لإلجتماع سعودي لایر أالف (خمس اً شخصي
  أدناه: والجدول ب الفقرة 24 رقم مالحظة م2019 لعام المالية النتائج مراجعة يرجى الفعلية التكاليف أساس على الصلة ذات التكاليف لمعرفة

ات  متغ
م 2019

 ر.س000

ع  مجم
م 2019

  ر.س000

رسوم 
حضور 

 م2019
  ر.س000

ت  اف م
م 2019

  ر.س000

ع  مجم
ت  اف م

م 2018
  ر.س000

  اسم عضو مجلس اإلدارة  من  إ  دور آخر  مثل

31/12/19  عضو لجنة المراجعة ال ينطبق 375 375 28 403 28  01/07/17 ز   *األستاذ زد الق

 ال ينطبق          
شيح  س لجنة ال رئ

ت اف 31/06/19  والم  01/01/19    
31/12/19  ال ينطبق ال ينطبق 0 200 10 210 210  01/07/19  *األستاذة هدى الغصن 
31/12/19  عضو لجنة المخاطر ال ينطبق 0 175 20 195 195  01/07/19 اس  دهللا إل  *الدكتور ع

س سابق للجنة المخاطر ال ينطبق 375 188 0 188 (188) 30/06/19  رئ  01/07/19  
دالهادي  األستاذ ع

ف  *شا
س ال ينطبق 375 188 0 188 (188) 30/06/19  سابق للجنة المراجعة رئ  01/07/19  *الدكتور عدنان صو  

ع أعضاء مجلس اإلدارة المستقل    1125 1125 58 1183 58   *مجم

افئة مجلس اإلدارة ناظر 500 475 20 495 (5) 31/12/19  م  01/01/19  
المهندس لؤي هشام 

 ناظر
س مجلس اإلدارة   0 375 0 375 375        عالوة رئ

10 310 10 300 300 BIOL س مجلس اإلدارة 31/12/19 نائب رئ  01/01/19  
د مارتن  األستاذ داف

 #فل 
210 260 10 250 50 BIOL 31/12/19 ال ينطبق  01/10/18  األستاذ مارتن هيوس  
25 25 0 25 0 BIOL ة ذ 31/12/19 عضو اللجنة التنف  01/12/19 تون   #األستاذة جوي لي

(75) 150 0 150 225 BIOL ة ذ اللجنة التنف 01/07/19 عضو سابق   01/04/18  
مون  األستاذ س

ستون  #ب
ثمار ناظر 281 0 0 0 (281) س سابق للجنة االس 30/09/18  رئ  01/01/18  األستاذ عامر ع رضا 
(75) 0 0 0 75 BIOL ة ذ اللجنة التنف 31/03/18 عضو سابق   01/01/18  #بوتكي األستاذ مارتن  
ذي     1431 1575 40 1615 184 ع أعضاء مجلس اإلدارة غ التنف  مجم

 ال ينطبق 300 300 0 300 0
عضو  ذي س التنف الرئ

ة ذ 31/12/19  اللجنة التنف  01/01/19  األستاذ طل هشام ناظر 
ذي    300 300 0 300 0 ع أعضاء مجلس اإلدارة التنف    مجم

ع جميع أعضاء مجلس اإلدارة   2856 3000 98 3098 242   مجم

 
 ليمتد، أوفرسيز إنفستمنتز بوبا القانوني، الكيان قبل من ولجانه اإلدارة مجلس عضوية مكافأة رسوم ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا ممثلي يتلقى#

  ). 18و 11و 10 األقسام إلى العودة (يرجى الشخصية بصفتهم فرديين كأشخاص قبلهم من وليس
  

 بوبا من أخرى مزايا أي على العربية بوبا إدارة مجلس أعضاء يحصل ال الفعلية، المصروفات وسداد أعاله، المذكورة السنوية المبالغ بخالف
  العربية.

  
 والمكافآت، والبدالت واألجور الرواتب أدناه الجدول يلخصو ،أ24 رقم مالحظة م2019 لعام السنوية المالية النتائج مراجعة يرجى

  العليا: واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إلى م2018/2019 نتائج ضمن المصروفة/المقدمة
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  بند

 المجلس أعضاء
 (الرئيس التنفيذيين

  التنفيذي)
(مكافآت مجلس 

  اإلدارة)

 المجلس أعضاء
 المستقلين/غير

   التنفيذيين

 التنفيذي الرئيس ذلك في (بما العليا اإلدارة
  المالي) والمدير

   
   م2019

  باآلالف .سر
   م2019

  باآلالف .سر
   م2019

  باآلالف .سر
  م2018

  باآلالف .سر 
 م2019

  (التغيير)
  (582)  17,728  17,146 2,325  300  وأجور رواتب
  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  98  0  المجلس أعضاء بدالت

 طويل الحوافز برنامج المكافآت&
 األجل

  5,383  14,040  19,423  375  ينطبق ال

  50  978  1,028  0  ينطبق ال  الخدمة نهاية مكافأة
                 

  4,851  32,746  37,597  2,798  300  م2019

  م 2019و م2018 بين التغيير
300 
0  

2,556 
242  

32,746 
4,851      

 
 نتائج أداء مقاييس من مجموعة تحقيق على الشركة في االعلي اإلدارة لموظفي األجل طويلة الحوافز برنامج واستحقاقات السنوية المكافأة تستند

 اإلدارة، مجلس رئيس مكافآة هي المجلس عضاءأل سعودي لایر ألف مئة ثالث قيمته بمبلغ المذكورة ةمكافآال إن الفردية. األداء ومقاييس الشركة،
 األجل. طويل الحوافز برنامج أسهم من يأ على الحصول اإلدارة بمجلس عضو ألي يحق وال

 
  العربية: بوبا في المباشرين أسرهم وأفراد اإلدارة مجلس ألعضاء تعود حقوق ألي وصف  4 -10
   م:31/12/2019 بتاريخ المباشرين أسرهم وأفراد العربية بوبا إدارة مجلس ألعضاء المملوكة الشركة أسهم تفاصيل يلي فيما

  التابعة: شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في القّصر وأوالدهم وأزواجهم اإلدارة مجلس ألعضاء تعود مصلحة ألي وصف
 

   
   

  االفتتاحي الرصيد
  م31/12/2018

  الختامي الرصيد
  م31/12/2019

  التغيير

  األسهم عدد  اإلدارة مجلس عضو اسم
 أدوات
  الدين

  األسهم عدد
 أدوات
  الدين

  %  باألسهم

  شايف الهادي عبد األستاذ/
  301،500  -  301،500  -  0  0%  

  %100  10،692  -  10،692  -  -  رضا علي عامر األستاذ/
  %0  0  -  3،000  -  3،000  القويز زيد األستاذ/
  -  -  -  -  -  -  صوفي عدنان الدكتور/

  %0  0  -  3،000  -  3،000  ناظر هشام لؤي المهندس/
  -  -  -  -  -  -   فليتشر مارتن األستاذ/دافيد

  -  -  -  -  ال ينطبق  -   بريستون سيمون األستاذ/
  -  -  -  -  ال ينطبق  -   هيوستن مارتن األستاذ/
  %)98(  )57،479(  -  1،000  -  58،479  ناظر^ هشام طل األستاذ/
  -  -  -  -  -  -  إلياس عبدهللا الدكتور/
  -  -  -  -  -  -  الغصن هدى األستاذة/
  -  -  -  -  -  -  لينتون جوي األستاذة/

  
  ).10.5 (القسم التنفيذيين كبار أعضاء أسهم جدول في موضح هو كما األسهم عدد نفس أعاله، وردت التي ناظر طل األستاذ/ أسهم ^
  

  المباشرين: أسرهم وأفراد العربية بوبا شركة في التنفيذيين كبار أسهم بيان   5 -10
ً  اإلدارة مسؤولي وكبار العليا دارةباإل التنفيذيين للمسؤولين المملوكة العربية بوبا أسهم تفاصيل يلي فيما  العربي النقد مؤسسة لتعريف وفقا

 ورؤساء نالتنفيذيي المدراء وأعضاء التابعة واللجان اإلدارة مجلس سكرتير و يالتنفيذ الفريق أعضاء أنهم على الشركة تعرفهم والذين السعودي،
 )االلتزام وإدارة الداخلي التدقيق واإلدارة المخاطر وإدارة القانوني والمستشار الشركات وحوكمة القانونية الشؤون (إدارة الثالث الرقابية اإلدارات
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  الشخصية: بصفتهم المباشرين أسرهم وأفراد العربية، بوبا لشركة
  التابعة: شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في القّصر وأوالدهم وأزواجهم التنفيذيين كبار حصة

    التغيير  الختامي الرصيد  االفتتاحي الرصيد   
    م31/12/2019  م31/12/2018   

  التنفيذيين كبار
 عدد

  األسهم
 أدوات
  الدين

  األسهم عدد
 أدوات
  الدين

  %  باألسهم

  %)98(  )57،479(  -  1،000  -  58،479  التنفيذي)^ (الرئيس ناظر هشام طل األستاذ/
  -  -  -  -  -  -  المالي) التنفيذي (الرئيس عاشور نادر األستاذ/
  %59  6،898  -  18،526  -  11،628  التجاري) للتطوير التنفيذي (الرئيس شنيمر علي األستاذ/
  -  -  -   -  -  -  البشرية) للموارد التنفيذي (الرئيس العمودي طارق األستاذ/
  -  -  -  -  -  -  للمبيعات) التنفيذي (الرئيس مفتي عاطف األستاذ/
  -  -  -  -  -  -   للعمليات) التنفيذي (الرئيس المساوي محمد األستاذ/
 %16  2،733  -  19،593  -  16،860  الشركة) إدارة مجلس سر (أمين ستكليف النس مارك األستاذ/
  %100  6،168  -  6،168  -  -  الشركة) (مبيعات قزاز باسل األستاذ/
  %100  1،000  -  1،000  -  - الطبي) التأمين مطالبات إدارة (نشاط صعب نضال األستاذ/
  -  -  -  -  -  -  العام) القانوني (المستشار القواص ناصر األستاذ/
  -  -  -  -  -  -  المخاطر) (إدارة جابر أحمد األستاذ/
  -  -  -  -  -  -  االلتزام) (إدارة منصور أبو لؤي األستاذ/
  -  -  -  -  -  -  الداخلية) المراجعة (إدارة حمام عاصم األستاذ/

  )10.4 (القسم اإلدارة مجلس أعضاء أسهم جدول في موضح هو كما األسهم عدد نفس أعاله، وردت التي ناظر طل األستاذ/ أسهم تشكل كما ^
  

  آخرون: أشخاص ويمتلكها التصويت لها يحق التي األسهم فئة في الحصص بيان  10-6
 و 4-10 البندين في بالتفصيل مبين هو كما المباشرين أسرهم وأفراد راءالتنفيذيين/المد وكبار إلدارةا مجلس أعضاء وحصص أسهم بخالف

ً  أُعد اإلفصاح هذا فإن أعاله، 10-5  لبوبا علم فال ولذلك المالية السوق هيئة من الصادرة اإلفصاح تعليمات من 25 رقم نص 90 للمادة وفقا
 هذه من 45 للمادة وفقًا يملكونها التي بالحصص العربية بوبا بإبالغ قاموا أشخاص تلكهايم التصويت لها يحق أخرى أسهم بحصص العربية

 القواعد.
  

  الحضور: وأسماء والعضوية اإلدارة مجلس أعضاء وأدوار اإلدارة مجلس اجتماعات   10-7
 الحضور سجل وكان الحضور واألعضاء اإلدارة مجلس اجتماعات أدناه نورد ،31 فقرة 90 المالية/المادة السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب

ً  فيها  يلي: لما وفقا
االجتماع   اسم العضو

1  
05/02  

االجتماع 
2  
13/03  

االجتماع 
3  
30/04  

االجتماع 
4  
18/06  

االجتماع 
5  
01/07  

االجتماع 
6  
17/09  

االجتماع 
7  
19/11  

نسبة 
  الحضور

  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  المهندس/ لؤي هشام ناظر
  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  األستاذ/ دافيد مارتن فلتشر

  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  األستاذ/ طل هشام ناظر
األستاذ/ عبدالهادي علي سيف شايف 

  )30/06/2019(إلى 
  %75  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  لم يحضر  حضر  حضر  حضر

  %86  حضر  حضر  حضر  حضر  لم يحضر  حضر  حضر  القويزاألستاذ/ زيد عبدالرحمن 
الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي (إلى 

30/06/2019(  
  %100  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  حضر  حضر  حضر  حضر

األستاذ/ سيمون بريستون (إلى 
01/07/2019(  

  %60  ال ينطبق  ال ينطبق  لم يحضر  لم يحضر  حضر  حضر  حضر

  %86  حضر  حضر  حضر  حضر  لم يحضر  حضر  حضر  األستاذ/ مارتن هيوستن
الدكتور/ عبدهللا نديم إلياس (من 

01/07/2019(  
  %100  حضر  حضر  حضر  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

األستاذة/ هدى الغصن (من 
01/07/2019(  

  %100  حضر  حضر  حضر  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

األستاذة/ جوي لينتون (من 
01/12/2019(  

  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

  %91  %100  %100  %87  %75  %75  %100  %100  الحاضرين عضاءاأل إجمالي نسبة
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  السنة: خالل اإلدارة مجلس قرارات أهم   10-8
  يلي: ما السنة خالل المجلس عليها وافق التي الهامة القرارات بين من

 وفقاً لتوصية اللجنة التنفيذيةاستراتيجية الشركة المحدثة ،. 

  ،لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآتاستراتيجية الشركة الجديدة، وفقاً  مع تالئمي بماعقد الرئيس التنفيذي المحدث. 

  المخاطرتحديث إطار قابلية تحمل المخاطر وبيان قابلية تحمل المخاطر للشركة، وفقاً لتوصية لجنة. 

  وفقاً لتوصية اللجنة التنفيذية م،2020خطة التشغيل السنوية لعام.  

 عام عن السنوية ماليةال البيانات م،2019 لعام أرباع ثالث أول ونتائج م2018 عام من الرابع للربع سنوية، الربع المالية البيانات 
ً  العالقة، ذوي أطراف ومعامالت المصالح وتضارب اإلدارة مجلس وتقرير م2018  عدم إستالم بعد المراجعة، لجنة توصيةل وفقا
  .ذلك طلبتت ثحي العامة، الجمعية في المساهمين بموافقة ومشروطة السعودي العربي النقد مؤسسة ممانعة

 الترشيحات لجنة توصية على بناء الجديدة، للدورة السر أمناء ريوتغي المجلس لجان ورؤساء أعضاءو اإلدارة مجلس أعضاء تعيين 
  .ذلك يتطلب يثح ،والمكافآت

 و العامة بالجمعية المتعلقة الموافقات ً  .الصلة ذات جانالل من المطلوبة للتوصيات فقا

 بالمجلس. المناطة الصالحيات جدول مع يتوافق بما عليها منصوصال اتموافقال كل 
  
 من لمزيد تداول إعالنات في العامة الجمعية ومحاضر م2019 لعام السنوي المالي لتقريرل 24 رقم مالحظةو 12 و 10 األقسام مراجعة يرجى

 أعضاء من عضو أي لدى مصالح تضارب وجود حال في إنه حيث المصالح، وتضارب المختلفة األطراف مع المعامالت حول التفاصيل
  .المصلحة تضارب صاحب العضو تصويت حجب مع المجلس لجان أو المجلس خالل من للتصويت المسألة طرح يتم المجلس لجنة أو المجلس

 
  عالقة: ذات بأطراف تتصل عمليات 10-9

 العربية بوبا شركة تتعامل التي الشركات لبعض وناظر بوبا ملكية عن أساسي بشكل والناجمة عالقة ذات أطراف مع عمليات للشركة يوجد
 األخرى. الشركات مع األولى، الدرجة من الصلة ذات أو العربية، بوبا إدارة مجلس في المستقلين األعضاء أدوار بعض ذلك إلى باإلضافة معها.
 اإللكتروني، الشركة موقع على أيًضا عليها العثور يمكن التي العامة الجمعية اجتماعات ومحاضر السنوية المالية البيانات في التفاصيل توجد

 طرف اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كان التي الحاالت جميع في المستقبل. في المتوقعة أو التاريخية سواءً  المعلومات من مزيد على للحصول
 يقم لم التعارض لمح المجلس عضو فإن عالقة، ذي طرف مع عالقة خالل من أو شخصيًا ذلك كان سواء عالقة، ذو طرف مع عملية في

  بالتصويت.

نقصان  ادة ز
ر.س 

 اآلالف

م 2018
 ر.س

  اآلالف

م 2019
 ر.س

  اآلالف
ان  م2019مدة   م2018مدة    ب

األطراف 
ذات 

  العالقة
اري ان االعت   ال

21484 14939 36423 
12 

-شهر(يناير
( سم  د

12 
-شهر(يناير
( سم   د

رسوم إعادة تأم 
(التأم الدو لعمالء 

ة)   السعود
ا ال  كة ب ا جل   ب

(521) 521 0 
ن  شه
-(نوفم 

( سم  د
  ال ينطبق

ق  س صا رسوم ال
(إجما األقساط 

ة لفة أقل)-المكت   ت

م. لؤي 
ا   ناظر   رة القدملنادي اإلتحاد ال

99 33 132 
أشهر  3

ر ت -(أ
( سم  د

12 
-شهر(يناير
( سم   د

رسوم خدمات 
ة  كة ناظر  الممرضة ة العالم اد الطب   كة ع

233 482 715 
أشهر  6

ر ت -(أ
( سم  د

أشهر  6
  يونيو)-(يناير

رسوم الخدمات 
ة ف   والرسوم الم

د. عدنان 
تال  صو  اب   األه 

(219) 892 673 
12 

-شهر(يناير
( سم  د

12 
-شهر(يناير
( سم   د

صا المصارف 
  األخرى

عدة 
ات مختلفة  أشخاص   عمل
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(12108) 9120 (2988) 
12 

-شهر(يناير
( سم  د

12 
-شهر(يناير
( سم   د

ة  صا ال
دة من  المس

  المساهم  الخارج
ا متد  كة ب ا إنفستمنت أوفرس ل   ب

(158) 858 700 
12 

-شهر(يناير
( سم  د

12 
-شهر(يناير
( سم   د

ت أعضاء مجلس  اف م
ا  اإلدارة ولجانه ا إنفستمنت أوفرس   كة ب متد ب   ل

3066 20542 23608 
12 

-شهر(يناير
( سم  د

12 
-شهر(يناير
( سم   د

ا وناظر  رسوم العالمة التجارة ضة   ب ق األوسط القا ا ال كة ب
ة ذ.م.م. (   )BMEH2الثان

ع المعامالت      59263 47387 11876 مجم
     المدرجة 

  

  صحي: تأمين بعقود خاصة عالقة ذات بأطراف تتصل عمليات 10-10
  العربية: بوبا إدارة األولى، الدرجة من الصلة ذو أو مجلس، بأعضاء المرتبطة الصحي التأمين عقود تفاصيل أدناه ترد

  

ة  إجما األقساط المكت

  
 

ة  ا الع ة الص الشخ ألعضاء مجلس إدارة ب ا الع تأم ب
 وعوائلهم 

ة  س
ات  متغ

  م2019

ات  متغ
ال سعودي  م2019  م2018  م2019 ح العقد  المدة  ر اسم عضو مجلس   وصف

  اإلدارة
رقم 

  المرجع

 اآلالف.س ر  64 55 9 17%
01/01 

- 
12/31  

دالهادي   تأم ص شخ للعائلة والموطف  األستاذ ع
ف  1  *شا

ال 
 ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
  اآلالف.س ر   ال ينطبق  ينطبق

06/24 
- 
06/23  

 عام  تأم ص شخ ثانوي
ة تأم 2018 ل تغط  البنك م للعائلة ق
  التجارياأله 

ز  2  *األستاذ زد الق

.س ر  3 3 0 13%
 المالي 

04/14 
- 
04/13  

ر االقتصادي  كة السعودي للتط ال
ضة المحدودة دكو -القا   س

الدكتور عدنان 
 3  *صو 

.س ر  10 9 1 12%
مجموعة   متفاوتة المالي  ناظر (عقود عقود ذات عالقة 

 4  المهندس لؤي ناظر  متعددة)

.س ر  ال ينطبق 50 (50) 100%-
  المالي 

01/19 
- 
12/18   

مجموعة زنل وناظر  عقود ذات عالقة 
 5  األستاذ عامر ع رضا  (عقود متعددة)

.س ر  19 18 1 6%
 المالي 

07/01 
- 
06/30  

ة  ا الع  6  األستاذ طل ناظر  برنامج تأم ص لموظ ب

ال  1 100%
.س ر  1 ينطبق

 المالي 

04/20 
- 
04/19  

نامج تأم ص  م ل كة ك دهللا   عقد  الدكتور ع
اس  7  *إل

ال 
 ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
األستاذة هدى   ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ينطبق

    *الغصن

ال 
 ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
د فلي   ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ينطبق ف     األستاذ د

ال 
 ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
تون  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ينطبق     األستاذة جوي لي

ال 
 ينطبق

ال 
  ينطبق

ال 
    األستاذ مارتن هيوس   ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ينطبق

    مستقل * أعضاء مجلس اإلدارة المستقل *            
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ةسوي  ا الع  إ ب
ً
ة ا ة والشخ للموظف م ة التأم الص ألفراد األ الغ تغط م دالهادي   األستاذ ع

ف  1  *شا

قا  ساوى  ة  سا دا قا   ة (سا ا الع  إ ب
ً
ة ا ة م ة التأم الص الشخ وألفراد األ الغ تغط م)، 2018م

ة البنك يتم  ا من خالل تغط م2018األه التجاري منذ انضمامه لمجلس إدارة البنك  مايو حال ز   2  *األستاذ زد الق

قا) إذ أنه   ة (سا ا الع س ب دكو ول  إ س
ً
ة ا ة م ة التأم الص الشخ وألفراد األ الغ تغط ساوى م

دكو ق  س ذي السا نامج التأمي للتنف  ال
الدكتور عدنان 

 3  *صو 

ة  ا الع سوي مجموعة ناظر إ ب ث أنه موظف  مجموعة ناظر و ة ح ة وألفراد األ ة شخص ة صح تغط
ة ا  م

المهندس لؤي هشام 
 4  ناظر

ة خالل عام 2019ال ينطبق ع العام   ا الع كن عضو مجلس إدارة ب ث أن األستاذ عامر ع رضا لم   2019م ح
ان عضو   نه  م)2018المجلس خالل عام (ول  5  األستاذ عامر ع رضا 

ة ومدرج  ا الع كة ب ث أنه موظف عضو  برنامج التأم الص   ة ح ة وألفراد األ ة شخص ة صح تغط
ة ا الع كة ب  6  األستاذ طل ناظر ضمن نفقات الموظف  

ث أنه موظف     ة ح ة وألفراد األ ة شخص ة صح ةتغط ا ة م ا الع م إ ب سوي ك م و ك دهللا   الدكتور ع
اس  7  *إل

  
  
  

ة  إجما األقساط المكت

    

  
  
ا  أعضاء مجلس اإلدارة  ب التأم الص لألطراف األخرى ذات العالقة 

ة ا الع ة مع ب  الع
ة  س

ات  تغ
  م2019

ات  تغ
ال سعودي  م2019  م2018  م2019 ح العقد  المدة  ر إسم عضو مجلس   وصف

  اإلدارة
رقم 

  المرجع

.س ر  3 4 (1) 18%-
 المالي 

06/30 
- 
06/29  

ة (األستاذ  اه الصح كة تعبئة الم
دالهادي عضو مجلس إدارة)   ع

دالهادي  األستاذ ع
ف     *شا

.س ر  ال ينطبق 38 (38) 100%-
  المالي 

07/01 
- 
06/30   

ة للخدمات  د السعود ة (عقد جد األرض
دالهادي   ة األستاذ ع عد إنتهاء ف

ا)   ب

دالهادي  األستاذ ع
ف     *شا

.س ر  ال ينطبق 7 (7) 100%-
  المالي 

06/24 
- 
06/23  

ة  د كة الراج للصناعات الحد
ز  (عضو مجلس إدارة مستقل سابق)     *األستاذ زد الق

ال  151 100%
.س ر  151 ينطبق

 المالي 

01/01 
- 
12/31   

البنك األه التجاري (عضو مستقل  
(       مجلس إدارة البنك األه

.س ر  200 89 110 123%
  متفاوتة المالي 

ا الص المتعلقة  عقود متنوعة لتأم ب
شمل اتحاد  أطراف ذو درجة أو وال 

) ( ا ) 2019و 2018االتصاالت (م
نك الراج (   فقط) 2019و

    

ال  5 100%
.س ر  5 ينطبق

 المالي 

01/01 
- 
12/31  

تال (عضو مستقل  مجلس  اب األه 
تال منذ  اب   م)2019إدارة األه 

الدكتور عدنان 
    *صو 

  اآلالف.س ر  ال ينطبق 299 (299) 100%-
08/10 

- 
08/09  

رة القدم (المهندس لؤي  نادي اإلتحاد ل
س سابق لمجلس إدارة    النادي)ناظر رئ

المهندس لؤي هشام 
    ناظر

.س ر  6 4 2 68%
ان هناك 2019خالل عام   متفاوتة المالي  عقد  25م 

د فلي   م) 2018عقد   16(و ف     األستاذ د

ا               انت فيها مصلحة لمجموعة ب وال 
ة المتحدة  ا، الممل تون  إنجل     األستاذة جوي لي

   األستاذ مارتن هيوس               

ال 
 اآلالف.س ر  715 482 233 ينطبق

06/19 
- 
06/18  

ة (عضو  تال ورسوم إدار اب إدارة األه 
  مجلس إدارة مستقل)

الدكتور عدنان 
    *صو 

رة القدم (المهندس   متفاوتة  اآلالف.س ر  ال ينطبق 521 (521) 100%- ة نادي اإلتحاد ل رعا
س سابق لمجلس    اإلدارة)لؤي رئ

الهندس لؤي هشام 
    ناظر



  44 من 28 الصفحة

ال 
 اآلالف.س ر  132 33 99 ينطبق

12/19 
- 
03/18  

اد المتوفرة  رسوم خدمات ممرضة ع
ة ا الع اتب ب   لم

المهندي لؤي هشام 
    ناظر+ طل ناظر

 
 شركته/أفراد على ينطبق ذلك كان إذا و/أو العربية، بوبا شركة إدارة مجلس في عضو ألي العربية بوبا توفرها صحية تأمينية تغطية أي تنفيذ يتم

ً  األشكال من شكل بأي تفضيلية ملةمعا أي دونب معه، مصلحة لديهم أو بهم يرتبط قد الذين أو أسرته،  في الخسائر ومعدل التسعير ألهداف ووفقا
 السعودي، العربي النقد مؤسسة في الطبي التسعير لوائح من الئحة لكل كامل وبالتزام بالشركة، الخاص االكتتاب سياسة/دليل على المبنية الشركة
  التعاوني. الصحي الضمان مجلس في الطبي التأمين منتج ولوائح

  
  واألعضاء: المجلس المجلس/لجان أداء تقييم 10-11

 وعبر المغلقة المجلس جلسات خالل من مستمر، أساس على المعنيين، واألعضاء المجلس المجلس/لجان أداء بتقييم روتيني بشكل الشركة تقوم
 ،اللجنة ورؤساء المجلس سكرتير مع بالتنسيق والمكافآت الترشيحات لجنة

  
  

  اإلدارة: مجلس لجان 11
  (من خارج المجلس): ورسوم الحضور مكافآت أعضاء لجان المجلس

  

  

 
  المراجعة: لجنة  11-1

  المراجعة لجنة أهداف
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  النظامية واللوائح لقوانينا على بناءاً  ،والمراجعة للشركة المالية لبياناتا نزاهة على الرقابة ممارسة في الرئيسي المراجعة لجنة دور يتمثل
 عملية مراجعةو الداخلية المراجعةو االلتزامو الداخلية المالية الرقابية وابطالض بشأن مناسباً، ذلك كان متى ،المجلس إلى التوصياتب والقيام
ً  اللجنة وتتولى الخارجيين. مدققينال وأداء الخارجي التدقيق  كفاية من للتأكد وذلك بالشركة المخاطر لجنة خالل من الرقابة أعمال أيضا
 ذلك الى إضافة .السلوك ومبادئ للشركة المالية التقارير على العمليات تلك أثر خاص وبشكل وفعاليتها، بالشركة المخاطر إدارة عمليات
  المراجعة لجنة رئيس إلى مباشرةال اإلدارتين مرجعية خالل من الداخلية المراجعة وإدارة اإللتزام إدارة وموضوعية وأداء فعالية مراقبة
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  اإلدارة. مجلس مع السابع االجتماع وكان م2019 في المراجعة لجنة اجتماعات في الحاضرين أدناه يرد
 لجنة عضو اسم

  المراجعة
 ذات والخبرات المؤهالت

  الصلة
 االجتماع

1  
29/01  

 االجتماع
2  
06/03  

 االجتماع
3  
24/04  

 االجتماع
4  
16/07  

 االجتماع
5  
24/10  

 االجتماع
6  
18/11  

 االجتماع
7  
19/11  

%  

 عدنان الدكتور/
 *صوفي

  (سعودي)
 (إلى
30/06/2019(  

 القسم مراجعة يرجى
10.2  

  %100  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  حضر  حضر  حضر

 ديفيد األستاذ/
 *هنت

  (بريطاني)
 رئيس-كامل (عام
 المراجعة لجنة

 الجديدة، للدورة
 من
  م)10/70/2019

 العلوم بكالوريوس يحمل
 من والمصرفية المالية
 لوبورو جامعة

 المملكة في للتكنولوجيا
 م.1987 عام منذ المتحدة

 عن تقل ال خبرة لديه
ً  ثالثين  مجال في عاما

 المصرفية الخدمات
 لديه والتأمين التمويلية

25  ً  مع خبرة عاما
 المصرفية المجموعة

 عمل سي بي إس إتش
 لساب كمدير خاللها
 )،2011-2007تكافل(

 الرئيس منصب شغل كما
 الخليج في التنفيذي
 بالمملكة للتمويل

 خاص واستشاري
 الخاصة اكتيس لمجموعة

-2012( االستثمارية
2014.(  

  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر

 خالد األستاذ/
 *السليمان

 (إلى (سعودي)
30/06/2019(  

 العلوم بكالوريوس يحمل
 جامعة من المحاسبة في

 عام منذ سعود الملك
 زمالة وشهادة م1986

 القانونيين المحاسبين
 عام منذ األمريكية

 عدة شغل م.1994
 وحدة مدير منها مناصب
 البنك في المالي التحكم
 من التجاري األهلي
 م،2014 إلى م2004
 من المحاسبة قسم ورئيس
 م،2003 إلى م2001
 الشؤون قسم ورئيس
 إلى م1997 من المالية
 م.2000

 لم  حضر
  يحضر

  %67  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  حضر

 سليمان األستاذ/
 *الهتالن

  (سعودي)

 الماجستير شهادة يحمل
 جامعة من المحاسبة في

 الواليات في دييغو سان
 منذ األمريكية المتحدة

 باإلضافة م،1998 عام
 بكالوريوس شهادة إلى
 جامعة من المحاسبة في

 لم  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر
  يحضر

86%  
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 عام منذ سعود الملك
  م.1994

 زيد األستاذ/
 *القويز

  (سعودي)
 (من
01/07/2019(  

 القسم مراجعة يرجى
10.2 

  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال

 وليد األستاذ/
 *شكري

 (من (سعودي)
01/07/2019(  

 المراجعة لجنة في عضو
 السعودية بالشركة

 مجلس وعضو للكهرباء،
 المراجعة ولجنة إدارة

 في وااللتزام والمخاطر
 بالبحرين، كانو مجموعة
 إدارة مجلس وعضو
 المراجعة لجنة ورئيس

 في وااللتزام والمخاطر
 السعودية الشركة

 الميكانيكية، للصناعات
 مجلس رئيس ونائب
 لجنة ورئيس اإلدارة

 والمخاطر مراجعةال
 الشركة لدى وااللتزام
 لالستثمار السعودية
 واإلنتاج الزراعي
 ، (سالك) الحيواني
 في إدارة مجلس وعضو

 وعضو الحكير مجموعة
   فيها. المراجعة لجنة

 شهادة يحمل
 في البكالوريوس

 اإلدارة محاسبة تخصص
 مرتبة (مع الصناعية

 الملك جامعة من شرف)
 والمعادن للبترول فهد

 العربية بالمملكة
 يحمل كما السعودية.

 المحاسبين زمالة شهادة
 األمريكية القانونيين

  والسعودية.

  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال

 حضور إجمالي نسبة  
  المراجعة لجنة أعضاء

100%  75%  100%  100%  100%  100%  75%  93%  

 
  
  السنة: خالل المراجعة لجنة في التغييرات عن موجز •
  

  تعليقات:  تاريخ مغادرة اللجنة  العضو المغادر للجنة المراجعة
(رئيس لجنة  *الدكتور/ عدنان صوفي

  المراجعة)
  نهاية دورة لجنة المراجعة  30/06/2019

  نهاية دورة لجنة المراجعة  30/06/2019  *األستاذ/ خالد السليمان
  

  تعليقات:  باللجنة تاريخ االلتحاق  العضو الملتحق بلجنة المراجعة
  بداية دورة لجنة المراجعة  01/07/2019  *األستاذ/ زيد القويز
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  بداية دورة لجنة المراجعة  01/07/2019  *األستاذ/ وليد شكري
  
  

  التنفيذية: اللجنة  11-2
  

  التنفيذية اللجنة أهداف
 التشغيلية والخطط المالية األهداف ومراجعة مستمرة بصفة العمل أداء بمراقبة اإلدارة مجلس عن وبالنيابة القيام في التنفيذية اللجنة دور يتمثل

 عملها ويشمل بالديون. اإليفاء على المالءة هامش حدود في يسير العمل أن وضمان عليها، للموافقة للمجلس تقديمها قبل والتوقعات السنوية
 ً  مما الموافقات ومنح المراقبات إجراء في األعمال وإدارة المجلس ينب "جسر" بمثابة والعمل األعمال، وأهداف االستراتيجيات مراجعة أيضا
 تفويض إطار وفي عملها، نطاق في المحدد النحو على وتوافق تستعرض كما الشركة. في القرار صنع عمليات ويعزز المجلس كفاءة من يزيد

ً  الشركة التزام وتضمن اري،التج الطابع ذات الجوانب بعض )،SMRB( اإلدارة مجلس قبل من المعتمد السلطات  المتطلبات لجميع تماما
  النظامية.

  
 

  على: التنفيذية اللجنة وافقت م،2019 عام خالل
 التنفيذية، اللجنة والئحة بالمجلس المناطة الصالحيات لجدول وفقًا عليها للموافقة االقتضاء عند والتسعير المقياس عقود  

 
  الجتماعا  التنفيذية اللجنة عضو اسم

1  
13/03  

  االجتماع
2  
18/06  

  االجتماع
3  
01/07  

  االجتماع
4  
19/11  

%  

  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  ناظر هشام لؤي المهندس/
  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  فلتشر مارتن دافيد األستاذ/
  %100  حضر  حضر  حضر  حضر  ناظر هشام طل األستاذ/

  %33  ينطبق ال  يحضر لم  يحضر لم  حضر  )01/07/2019 بريستون(إلى.األستاذ/سيمون
  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  )01/12/2019 (من لينتون جوي األستاذة/

  %87  %100  %75  %75  %100  اإلجمالي نسبة
  
  السنة: خالل التنفيذية اللجنة في التبديالت عن موجز •
  

العضو المغادر للجنة 
  التنفيذية

الملتحق العضو   يمثل  تاريخ مغادرة اللجنة
  باللجنة التنفيذية

تاريخ االلتحاق 
  باللجنة

  يمثل

 سيمون األستاذ/
  بريستون

ا إنفستمنت   01/07/2019 ب
متد   أوفرس ل

ا إنفستمنت   01/12/2019  األستاذة/ جوي لينتون ب
متد   أوفرس ل

  
  

  االستثمار: لجنة  11-3
  

  االستثمار لجنة أهداف
 عالوة بتنفيذها. االلتزام من والتأكد بالشركة الخاصة االستثمار سياسات تطوير على الشركة مساعدة في االستثمار لجنة أهداف تتمثل
 باالعتبار األخذ ومع اإلدارة، مجلس قبل من بها المسموح المخاطر مراعاة مع العوائد أفضل لتحقيق الشركة في االستثمارات إدارة على

 الغير لدى االستثمار مدراء بين بالتنسيق وتقوم االستثمارات أداء بمراقبة اللجنة تقوم كما للشركة. المالية والمالءة السيولة متطلبات
 الشريعة. بتعاليم الكامل وتقيدها باالستثمارات الخاصة السعودي العربي النقد مؤسسة بضوابط الشركة التزام لضمان العربية بوبا وشركة

 المؤسسات على تصادق كما اإلدارة، ولمجلس للشركة استثمارية استشارات اللجنة متقد الرئيسية، ومهامهما واجباتها إلى وباإلضافة
  لديها. باالستثمار الشركة ترغب التي المالية

  
م انضم األستاذ/ أسامة شاكر إلى لجنة االستثمار وهو عضو مستقل وليس من أعضاء مجلس اإلدارة بدالً من 2019خالل الربع األول من عام 

م بدالً من األستاذ/ عامر علي رضا 01/02/2019م وقد تم تعيينه كرئيس للجنة إبتداءاً من 01/01/2019الخطاف، إبتداءاً من  األستاذ/ خالد
  .أعضاء 3دد أعضاء لجنة اإلستثمار وبذلك يكون ع
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اسم عضو لجنة 

  االستثمار
 1اجتماع   المؤهالت والخبرات ذات الصلة

27/02  
  2اجتماع 

07/05  
  3اجتماع 

28/10  
  4اجتماع 

18/11  
%  

  *ألستاذ/ أسامة شاكرا
  (سعودي)

  )01/01/2019(من 

الرئيس التنفيذي لجي آي بي كابيتال وعضو 
م، رئيس وعضو 2016مجلس اإلدارة منذ عام 

لجنة االستثمار لدى شركة بوبا العربية منذ 
م. يحمل شهادة ماجستير 2019يناير/فبراير 

العلوم في اإلحصاء من جامعة والية كولورادو 
بالواليات المتحدة األمريكية، وشهادة بكالوريوس 

إلدارية في األساليب الكمية من جامعة في العلوم ا
 الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. 

  %100  حضر  حضر  حضر  حضر

  *األستاذ/ زيد القويز
  (سعودي)

  )30/06/2019(إلى 

  %100  ال ينطبق  ال ينطبق  حضر  حضر  10.2يرجى مراجعة القسم 

  األستاذ/ نيال دوونر 
  (إيرلندي)

الخبير االكتواري األول في شركة بوبا قلوبال 
داك، وكان قبل انضمامه لمجموعة بوبا خبير 
إدارة المحافظ في البنك المركزي األوروبي ومن 
أكبر المستثمرين في البنك المركزي األيرلندي. 

 والعلم المالية فييحمل شهادة البكالوريوس 
 دبلن، مدينة جامعة من 2007 عام منذ االكتواري

ً  ويحمل  االكتوارية العلوم معهد من الزمالة أيضا
 م.2011 عام منذ المتحدة المملكة في

  %100  حضر  حضر  حضر  حضر

 األستاذ/سلمان
  *الفارس

  (سعودي)
  )01/07/2019(من 

الرئيس التنفيذي لشركة نسيل القابضة منذ عام 
م، والرئيس التنفيذي لشركة المجد العربية 2004

م، وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة 2017منذ 
التنفيذية في شركة حصانة االستثمارية من عام 

م. يحمل شهادة البكالوريوس العلمية في 2018
نظم معلومات الحاسب من جامعة والية أريزونا 

 اليات المتحدة األمريكية. بالو

  %100  حضر  حضر  ال ينطبق  ال ينطبق

  %100  %100  %100  %100  %100  االستثمار لجنة أعضاء حضور إجمالي نسبة  
  
  السنة: خالل االستثمار لجنة في التغييرات عن موجز •
  

  تعليقات:  تاريخ مغادرة اللجنة  العضو المغادر للجنة االستثمار
  نهاية دورة لجنة االستثمار  30/06/2019 *األستاذ/ زيد القويز

  نهاية دورة لجنة االستثمار  30/06/2019  *األستاذ/ خالد الخطاف
  

  تعليقات:  تاريخ االلتحاق باللجنة  العضو الملتحق بلجنة االستثمار
  بداية دورة لجنة االستثمار  01/07/2019  *األستاذ/ سلمان الفارس
  بداية دورة لجنة االستثمار  01/07/2019  *األستاذ/ أسامة شاكر

  
  والمكافآت: الترشيحات لجنة  11-4
  

  والمكافآت الترشيحات لجنة أهداف
 اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء بشأن والتوصية االختيار يخص فيما الفعالة اإلدارة  ً  بما واإلجراءات والسياسات للوائح وفقا

 قبل من العضوية اقتراح لمنع أسباب توجد ال وأنه مصالح تعارض حالة وجود وعدم المستقلين األعضاء استقالل ضمان ذلك في
  السعودي. العربي النقد لمؤسسة الشركة قبل من العضوية طلب تقديم قبل وذلك لجانه أو المجلس ألعضاء سواء النظامية الجهات

 ة.اإلدار لمجلس بالتوصية الموافقة ورفع المجلس ولجان المجلس وتركيبة هيكل تقييم  
 عليها. المساهمين موافقة ورصد سنوي بشكل والتعيين الترشيح وسياسات المجلس ولجان للمجلس العضويات متطلبات مراجعة  
 وتوصية التأمين قطاع مع يتوافق بما المجلس، ولجان المجلس ألعضاء والبدالت التعويضات بشأن واضحة سياسات تطوير 

  بها. المجلس
 بالشركة الخاصة األجل طويلة الحوافز بخطة اإلدارة مجلس توصية  
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 الموظفين مكافآت وسياسة الشركة في التنفيذي الفريق مكافآت بسياسة اإلدارة مجلس توصية  
 التنفيذية. اإلدارة وأعضاء التنفيذي للرئيس األجل طويلة والحوافز األجل ةالقصير والحوافز األجور على والموافقة المراجعة  
 المجلس. ولجان بالمجلس الخاصة التعاقب بخطط اإلدارة مجلس توصية  
 التنفيذية اإلدارة وأعضاء التنفيذي للرئيس  بالنسبة التعاقب خطط ووضع مراجعة.  
 المجلس. لموافقة وتوصيتها المجلس ولجان المجلس أعضاء ألداء السنوي التقييم  

  
اسم عضو لجنة الترشيح 

  والمكافآت
  1اجتماع   المؤهالت والخبرات ذات الصلة

26/02  
  2اجتماع 

17/06  
%  

  *األستاذ/ زيد القويز
  (سعودي)

  )30/06/2019(إلى 

  %100  حضر  حضر  10.2يرجى مراجعة القسم 

  *األستاذة/ مي الحوشان
  (سعودية)

  )30/06/2019(إلى 

 تنفيذي كرئيس تعيينها تم 2018 اغسطس في
 الفرنسي، السعودي البنك في البشرية للموارد
 إلدارة العام المدير منصب تقلدت لها وسبق

 م2014 (منذ االول بنك في البشرية الموارد
 إدارة رئيس - منتدب وعضو م)،2018 –

 كابيتال األهلي في البشري المال رأس
 الهندسة في ماجستير م)،2007-2014(

 واشنطن، جورج جامعة في المعرفة (إدارة
 في وبكالوريوس العلوم، في بكالوريوس

 جامعة في ي)،النظام (السلوك اإلدارة
  بوسطن.

  %100  حضر  حضر

  األستاذة/ كالير سامبل
  (بريطانية)

  )30/06/2019(إلى 

رئيسة مجموعة المواهب والقيادة والتعليم في 
ً مدير عام 2019بوبا منذ سبتمبر  م، وسابقا

شؤون األفراد في بوبا انترناشيونال ماركتس 
وسبق لها العمل كمدير عام )، 2018-2019(

) و مدير 2018-2016االفراد في بوبا آسيا (
في بوبا انترناشيونال عام القيادة والمواهب 

). سبق لها تأدية أدوار 2016-2015ماركتس (
متنوعة في الموارد البشرية والتنظيمية في 
شركات دولية مختلفة بما في ذلك اتصاالت 

  نيوزيلندا ويونيليفر ودياجو. 
مل شهادة ماجستير في تنمية المنظمات تح

واألفراد من جامعة سالفورد في المملكة 
م ، ودبلوم الدراسات 20014المتحدة منذ عام 

العليا من معهد شؤون الموظفين والتنمية في 
م، وبكالوريوس 1996المملكة المتحدة منذ عام 

(مع مرتبة الشرف) في األدب اإلنجليزي من 
لكة المتحدة منذ عام جامعة النكستر في المم

  م1992

  %100  حضر  حضر

 الترشيح لجنة أعضاء حضور إجمالي نسبة  
  والمكافآت

100%  100%  100%  

  
  السنة: خالل والمكافآت الترشيح لجنة في التغييرات عن موجز •
  

  تعليقات  تاريخ مغادرة اللجنة  العضو المغادر للجنة الترشيح والمكافآت
  نهاية الدورة  30/06/2019  *األستاذ/ زيد القويز

  نهاية الدورة  30/06/2019  #األستاذة/ كالير سامبل
  نهاية الدورة  30/06/2019  *األستاذة/ مي الحوشان

  
مباشرةً بعد تلقي موافقة الجهات التنظيمية ألعضاء الدورة الجديدة،  م12/02/2020تم تشكيل الدورة الجديدة للجنة الترشيح والمكافآت رسمياً في 

  من:اللجنة تتشكل .  31/12/2019مما أدى إلى تأخر تشيل اللجنة عن بداية الدورة الجديدة للمجلس واللجان التابعة بتاريخ 
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  عضوية الدورة الجديدة للجنة الترشيح والمكافآت:

  
  تعليقات  تاريخ االلتحاق  العضو الملتحق باللجنة ودوره

  (سعودية) *األستاذة/ هدى الغصن
  لجنة الترشيح والمكافآتأيضاً رئيسة 

عضو مستقل في مجلس اإلدارة، يرجى   12/02/2020
  10.2مراجعة القسم 

  عضو مستقل غير إداري  12/02/2020  (سعودي) *األستاذ/ عمر نجار
عضو مجلس اإلدارة، يرجى مراجعة القسم   12/02/2020  (بريطاني) #األستاذ/ مارتن هيوستن

10.2  
 

  المخاطر: إدارة لجنة  11-5
  

  المخاطر إدارة لجنة أهداف
 المخاطر بإدارة الخاصة االستراتيجية وتنفيذ وضع في اإلدارة مجلس مساعدة في )RMC( المخاطر إدارة للجنة الرئيسي الدور يتمثل

 وتطوير ،المخاطر واستراتيجية الحالية، للمخاطر التعرض حاالت اإلشراف هذا ويشمل العربية. بوبا شركة خالل من عليها واإلشراف
 والضوابط، العملية المخاطر، سياسات تشمل والتي المخاطر إدارة إطار فعالية ورصد وتجاوزها، المخاطر على لإلقبال الشاملة العملية
  خالل: من العربية بوبا وتعزيز المخاطر إدارة في بالتميز اللجنة تلتزم كما العربية. بوبا شركة خالل من المخاطر إدراك ثقافة وتعزيز

 مستداًما. أداءً  لتقديم اإدارته في والمشاركة المخاطر على االطالع  
 شمولي. بشكل الخطر موضوعات على والعمل العربية بوبا لشركة المخاطر حاالت عن عامة لمحة على الحصول  
 الحاجة. عند اإلدارة، مجلس على المخاطر على باإلقبال خاصة تغيرات واقتراح الناشئة المخاطر إدراك  
 بتنفيذها الخاصة واآلليات العربية بوبا بشركة الخاصة المخاطر ثقافة تحديد  
 الئحتها. يتضمن فيما السياسات على بالموافقة التوصية  
 المالية. السوق بهيئة الخاصة الشركات حوكمة لوائح من 95و 94 للمادة وفقًا الشركات، حوكمة تنفيذ على اإلشراف  

 
  اإلدارة. مجلس مع الرابع االجتماع وكان م2019 في المخاطر إدارة نةلج اجتماعات في الحاضرين أدناه يرد

 
اسم عضو لجنة 

  إدارة المخاطر
  1اجتماع   المؤهالت والخبرات ذات الصلة

03/04  
  2اجتماع 

14/10  
  3اجتماع 

18/11  
  4اجتماع 

19/11  
(مع مجلس 

  اإلدارة)

%  

  *الدكتور/ خالد الفداغ
  (سعودي)

(رئيس لجنة إدارة 
منذ المخاطر 

01/07/2019(  

عضو مجلس إدارة التجمع الصحي األول، 
وعضو مستقل في مجلس إدارة فيجن انفيست، 

أكوا باور، ورئيس لجنة المخاطر وااللتزام في 
وعضو إداري مستقل في لجنة المراجعة في 

سابك وسبيماكو (الشركة السعودية للصناعات 
الدوائية والمستلزمات الطبية)، وعضو إداري 

في لجنة المخاطر في صندوق مستقل 
االستثمارات العامة. يحمل د. الفداغ شهادة 

دكتوراه في الهندسة الميكانيكية، ميكانيكا 
تطبيقية من كلية لندن اإلمبراطورية في إنجلترا 
بالمملكة المتحدة، ويحمل شهادة ماجستير علوم 

في نفس التخصص من جامعة فيكتوريا في 
  مانشستر بالمملكة المتحدة. 

  %100  حضر  حضر  حضر  ال ينطبق

الدكتور/ عبدهللا 
  *إلياس

  (سعودي)
  )01/07/2019(من 

  %100  حضر  حضر  حضر  ال ينطبق  10.2يرجى مراجعة القسم 

األستاذ/ جيمس 
  # أوريللي

  (بريطاني)
  )01/07/2019(من 

لبوبا جلوبال حالياً رئيس المخاطر التنفيذي 
وكان ، م2019منذ فبراير  والشركات التابعة لها

سابقاً المدير العام للمخاطر وااللتزام في إدارة 
). وهو زميل في 2019-2018بوبا العالمية (

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بالمملكة 

  %67  لم يحضر  حضر  حضر  ال ينطبق
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م وعضو فيها منذ 2015المتحدة منذ عام 
 م. 2010

  األستاذ/ رامي مكارم
  (لبناني)

  كامل) (عام

 ً ً  ناظر، لمجموعة التنفيذي الرئيس حاليا  وسابقا
 باإلمارات قابضة لشركة المالي التنفيذي الرئيس
 مدير قبلها وكان سنوات، لخمس المتحدة العربية
 الجنسيات متعددة تقنية شركة في التمويل

 بجدة شركة في كمدقق قبلها وعمل بالرياض،
 إدارة في ماجستير شهادة يحمل ظبي. وأبو

 الدراسات ودبلوم لألعمال لندن كلية من األعمال
 سعيد كلية من المالية االستراتيجية في العليا

 بالمملكة أكسفورد لجامعة التابعة اإلعمال إلدارة
 معتمد قانوني محاسب وشهادة المتحدة،

 المتحدة الواليات من معتمد إداري ومحاسب
  لبنان. من أعمال إدارة وبكالوريوس األمريكية

  %100  حضر  رحض  حضر  حضر

األستاذ/ عبدالهادي 
  *شايف

  (سعودي) 
(رئيس لجنة إدارة 

المخاطر إلى 
30/06/2019(  

  %100  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  حضر   10.2يرجى مراجعة القسم 

األستاذ/ طل هشام 
  ناظر

  (سعودي)
  )30/06/2019(إلى 

  %100  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  حضر  7.6و  10.2يرجى مراجعة قسمي 

  ديفيس بول األستاذ/
 #(بريطاني)

  )30/06/2019(إلى 

 الشؤون مجال في سنة 25 تتجاوز بخبرة يتمتع
 المخاطر بإدارة المتعلقة واألدوار القانونية

 عام لندن في عدل ككاتب تأهيله تم وااللتزام.
 عدة تشمل واسعة عالمية خبرة ويحمل ،1992

 في المنظمات من عدد في عليا إدارية مناصب
 تحمل مسيرة خالل وآسيا األوسط والشرق الهند
13  ً  كان تشارتد. ستاندرد بنك في العمل من عاما

 بوبا مجموعة في للمخاطر التنفيذي الرئيس نائب
ً  ويشغل )،2016-2017(  مدير منصب حاليا

 مجموعة في والتدقيق والحوكمة المخاطر عام
  بوبا.

  %100  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  حضر

 إدارة لجنة أعضاء حضور إجمالي بةنس  
  المخاطر

100%  100%  100%  75%  94%  

  
  السنة: خالل المخاطر إدارة لجنة في التغييرات عن موجز •
  

  تعليقات:  اللجنة مغادرة تاريخ  المخاطر إدارة للجنة المغادر العضو
  المخاطر إدارة لجنة دورة نهاية  30/06/2019  ناظر هشام طل األستاذ/
  المخاطر إدارة لجنة دورة نهاية  30/06/2019  *شايف عبدالهادي األستاذ/

  المخاطر إدارة لجنة دورة نهاية  30/06/2019  #ديفيس بول األستاذ/
  

  تعليقات:  باللجنة االلتحاق تاريخ  المخاطر إدارة بلجنة الملتحق العضو
  المخاطر إدارة لجنة دورة بداية  01/07/2019  *الفداغ خالد الدكتور/
  المخاطر إدارة لجنة دورة بداية  01/07/2019  *إلياس عبدهللا الدكتور/
  المخاطر إدارة لجنة دورة بداية  01/07/2019  #أوريللي جيمس األستاذ/

  
  العام: خالل العامة الجمعية اجتماعات .12

 عليها الموافق والقرارات االجتماعين هذه تفاصيل على اإلطالع ويمكن العادية غير العامة للجمعية اجتماعين م2019 عام خالل الشركة عقدت
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 يحتوي الذي بالشركة الخاص الرسمي الموقع في المساهمين بعالقات الخاصة الصفحةو 2019 لعام المالية والقوائم تداول موقع إعالنات في
 آراء بناء في المستثمرين ةساعدمل عامة معلومات و ةالعام الجمعية إجتماعات محاضر ذلك في بما الشركة تخص التي المعلومات جميع على

    الشركة. في إستثمارهم تجاه صحيحة
  

  م):30/06/2019( في العادية غير العامة الجمعية اجتماع 12-1
  التالية: الموافقات وشمل م01/07/2019  بتاريخ تداول موقع على الجمعية اجتماع نتائج إعالن تم

  م.31/12/2018 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير أوالً:
  م.31/12/2018 في المنتهية السنة عن الخارجيين الحسابات مراجعي تقرير ثانيًا:
  م.31/12/2018 في المنتهية السنة عن المالية القوائم ثالثًا:

   .)وشركاه الفوزان – جي إم بي وكيه ويونغ إرنست( أتعابهم وتحديد الحسابات مراجعي تعيين رابعًا:
  حينه. في المدفوع المال رأس من %15 يمثل بما سعودي، لایر مليون 180 بقيمة سهم، لكل سعودي لایر 1.5 بقيمة أرباح توزيع خامساً:
  م.31/12/2018 في المنتهية للسنة ، سعودي لایر ألف وخمسون وستة وثمانمئة مليونين بقيمة اإلدارة، مجلس إلى مدفوعة مكافآت سادساً:
  م.31/12/2018 في المنتهية المالية السنة خالل للشركة إدارتهم عن المسؤولية من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء سابعاً:
  مرحلية. أرباح توزيعل اإلدارة مجلس تفويض ثامناً:

  األجل). طويلة الحوافز (خطة للموظفين المخصصة األسهم برنامجل التغيرات تاسعاً:
  سهم. 251,000 أقصى وبحدلایر سعودي 17.743.567 قدرها قصوى بقيمة األجل طويلة الحوافز خطة أسهم شراء :عاشراً 
  القادمة. للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عشر: الحادي
  القادمة. للدورة والئحتها عضويتهاو المراجعة لجنة تشكيل عشر: الثاني
  فيها. مصلحة اإلدارة مجلس وألعضاء عالقة ذات أطراف مع تمت لتيا والعقود األعمال على الموافقة األربعون: إلى عشر الثالث

  
  م):12/11/2019( في العادية غير العامة الجمعية اجتماع 12-2 

  التالية: الموافقات وشمل م13/11/2019 في تداول موقع على الجمعية اجتماع نتائج إعالن تم
 (خطة الشركة موظفي لبرنامج تخصيصها بهدف سهم ألف 210 أقصى وبحد سعودي لایر 15.000.000 بمبلغ ألسهم الشركة شراء أوالً:

  األجل). طويلة الحوافز
  المراجعة. لجنة عمل الئحة تعديل ثانيًا:
  المخاطر. إدارة لجنة عمل الئحة تعديل ثالثًا:

 زيد اإلدارة مجلس لعضو والتي الدولي، الخليج وبنك التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على الموافقة رابعاً:
  فيها. مباشرة غير مصلحة القويز

 سعدي محمد لعلي والتي باعشن، محمد أحمد وشركة التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت ىالت والعقود األعمال على الموافقة خامساً:
  فيها. مباشرة غير مصلحة شنيمر
ً  الشركة بأغراض والمتعلقة للشركة األساس النظام من 3 رقم المادة تعديل سادسا:  العربي النقد مؤسسة في العربية بوبا شركة لترخيص وفقا

  طلبها. على بناءً  السعودي
 )8من ثمانية ( بعدد أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك بزيادة عدد أعضاء المجلس والمتعلقة للشركة األساس النظام من 15 رقم المادة تعديل سابعاً:

  ) أعضاء.9إلى تسعة (
  

 ً  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء جميع إبالغ تتضمن والتي لإلفصاح المالية السوق هيئة متطلبات من 5 الفقرة 90 رقم المادةب إلتزاما
 موقع في العامة الجمعية محاضر إتاحة و اإلدارة مجلس أعضاء جميع مع الجمعية محضر مشاركة خالل من المساهمين ومالحظة أسئلة بجميع

  الشركة.
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  اإلدارة: مجلس أعضاء من العامة الجمعية اجتماعات في الحضور أسماء 12-3

  1اجتماع   اسم عضو مجلس اإلدارة

30/06/2019  

  2اجتماع 

12/11/2019  

%  

  %50  حضر  لم يحضر  المهندس/ لؤي هشام ناظر

  %0  لم يحضر  لم يحضر  األستاذ/ دافيد مارتن فلتشر

  %100  حضر  حضر  األستاذ/ طل هشام ناظر

  األستاذ/ عبدالهادي علي سيف شايف

  )30/06/2019(إلى 

  %0  ال ينطبق  لم يحضر

  %50  لم يحضر  حضر  األستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز

  الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

  )30/06/2019(إلى 

  %100  ال ينطبق  حضر

  األستاذ/ سيمون بريستون

  )01/07/2019(إلى 

  %0  ال ينطبق  لم يحضر

  %0  لم يحضر  لم يحضر  األستاذ/ مارتن هيوستن

  الدكتور/ عبدهللا نديم إلياس

  )01/07/2019(من 

  %0  لم يحضر  ال ينطبق

  األستاذة/ هدى محمد الغصن

  )01/07/2019(من 

  %0  لم يحضر  ال ينطبق

  األستاذة/ جوي لينتون

  )01/12/2019(من 

  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

 %33  %29  %38  إجمالي نسبة الحضور من أعضاء مجلس اإلدارة

  
  

  المخاطر: وإدارة الحوكمة 13
  

  العربية: بوبا والتزامات الحوكمة
 معايير تنفيذب المجلس ولجان اإلدارة مجلس ذلك في بما للشركة الهرمي التسلسل مستويات جميع وفي كامال التزاما العربية بوبا شركة تلتزم
ً  الشركة تلتزم العالقة. ذات التشريعية والجهات المالية السوق وهيئة النقد مؤسسة أقّرته الذي النحو على الشركات لحوكمة ةعالمي  بتطوير أيضا
 ،ظمةباألن والتقيد الممارسات أفضل تحقيق لدعم المعنية والضوابط والمعايير واإلجراءات السياسات يشمل الذي للشركة الحوكمة هيكل وتنفيذ

 لحوكمة الخمس الرئيسية العناصر استيفاء في النجاح للشركة يتيح مما الرقابية المتطلبات مع ومتوافق مستمر بشكل تحديثهاب الشركة تقوم كما
  الشركات:

  الشركات. حوكمة بمبدأ االلتزام -
  اإلدارة. سللمج الممارسات بأفضل لتزاماال -
  للعمليات. ةمناسب إجراءات ووجود فعالة مراقبة بيئة بناء -
  بالشفافية. متسم لإلفصاح فعال نظام تطبيق -
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  األسهم. حملة من األقلية ذلك في بما كافة المساهمين حقوق حماية -
  

 المناهضة الممارسات بمنع وتلتزم المالية والجرائم واالحتيال والفساد الرشوة لمنع الدولية المعايير بتنفيذ العربية بوبا تلتزم ذلك، إلى باإلضافة
 ذات وإجراءات سياسات وتحديث ذكره سبق ما تغطي والتي بها الخاصة السلوك قواعد بتطوير العربية بوبا قامت م2019 عام وخالل ،نافسةللم
  بها". المرتبطة واإلجراءات المخالفات عن اإلبالغ "سياسةومنها صلةال
  

 وااللتزام للحوكمة الدولية الممارسات أفضل مع تتماشى والتي الشركات، حوكمة والئحة إطار إعداد على العربية بوبا شركة عملت وقد
  م.2020 عام خالل المساهمين لموافقة الرئيسية، حوكمتها وثائق لتعزيز وتخطط للمنظمين، الرقابية بالمتطلبات

  
  خالل: من الشركات حوكمة إدارة تحسين في االستثمارب م2019 عام خالل الشركة واصلت

 المجهول. اإلبالغ تعزيز تشمل تدريبية وجلسات تعليمية مقاطع خالل من المخالفات عن اإلبالغ في الشركة ممارسات إطالق إعادة 

  ذلك في يتعلق بما اإلدارة مجلس وتحديث العربية، بوبا مواءمة تحليل فيها بما المنافسة بقوانين تتعلق وتوعوية تدريبية جلسات. 
 للشركة التابعين المحدثين المخاطر تحمل قابلية وبيان المخاطر تحمل قابلية إطار تنفيذ. 
 السيبراني منلأل السعودي العربي النقد مؤسسة ومتطلبات الممارسات أفضل مع لتتوافق المخاطر ولجنة المراجعة لجنة لوائح تحديث. 
 اإلدارة مجلس وأعضاء الشركة وممثلي لموظفي اإلحتيال مكافحة تدريب. 
 الشركة. وإجراءات سياسات تنمية على واصلمت تركيز 
  

  الرقابية: الوظائف
 ضمان أجل ومن التقنية، المخاطر وإدارة السيبراني واألمن المخاطر وإدارة الداخلية والرقابة والحوكمة القانونية الشؤون ممارسات دعم لضمان
 ترفع جميعها أن حيث ،التالية الرقابية الوظائف الشركة سر أمينو شركةال أنشأت التأمين، بشركات المرتبطة الرقابية بالمتطلبات االلتزام

 الدور يشمل له. بديل تعيين إجراءات على الشركة وتعمل م31/60/2019 منذ شاغراً  مكانه أصبح حيث للمخاطر، التنفيذي الرئيس إلى تقاريرها
  .إشرافية أو رقابية متطلبات أي إلى باإلضافة التالية والمسؤوليات الواجبات الرئيسي

  
  والحوكمة: القانونية الشؤون إدارة
 بين المعلوماتي التبادل وعملية العالقات إدارة تنظم التي واإلجراءات والسياسات والقوانين األطر عن مسؤولة والحوكمة القانونية الشؤون إدارة
ً  فيها والعاملين المنظمين ذلك في بما اآلخرين المصالح وأصحاب والمساهمين الشركة إدارة   الصلة. ذات واللوائح للقوانين وفقا

 
 واللوائح بالقوانين الشركة التزام ضمان عن بدوره المسؤول المخاطر إلدارة التنفيذي الرئيس إلى والحوكمة القانونية الشؤون إدارة تقارير ترفع
 إيداع ومركز (تداول) السعودية المالية والسوق المالية السوق هيئة مع العالقات بإدارة والحوكمة القانونية الشؤون إدارة تقوم كما الصلة ذات

 معلوماته أدناه وترد للشركة العام القانوني والمستشار والحوكمة القانونية الشؤون - مديرعام يرأسها م،2019 عام خالل المالية، األوراق
  الشخصية.

  
 األستاذ/ ناصر القواص – مدير عام - الشؤون القانونية والحوكمة ، والمستشار القانوني العام للشركة 

 
 الشؤون مجال في عاًما 25 على تزيد كبيرة بخبرة يتمتع و م،2016 عام في مايو شهر خالل العربية بوبا إلى القواص ناصر األستاذ/ انضم

 للعمل المنظمات قيادة في كبيرة خبرة بناء المهنية مسيرته خالل استطاع وقد اإلدارة، مجالس سر وأمانة الشركات وحوكمة وااللتزام القانونية
 إدارة في عالية خبرة إلى باإلضافة مختلفة، جغرافية مناطق في والدولية المحلية السائدة بالقوانين االلتزام مع والشفافية النزاهة مستويات بأعلى

 مسيرته كمل ثم ومن ، الدولية للمحاماة فوكس آرنت مكتب لدى سنوات 6 الـ قرابة العمل في المهنية مسيرته بدأ حيث بكفاءة، القانونية األعمال
 ذلك في بما مختلفة، مسؤوليات وتحمل عديدة أدواراً  شغل وقد عاًما، 20 الـ قرابة ستمرتا التي التجاري األهلي البنك في عمله فترة خالل من

 القانونية االستشارات دائرة وإدارة األحكام، تنفيذ قسم رئاسة ثم ومن والعمالية، والمالية المصرفية القضايا وتولى القانونية االستشارات أعمال
 البنك في القانونين المستشارين كبير وظيفة شغل وأخيراً  البنك لمجموعة األول االلتزام مسئول ثم اإلدارة، مجلس أمانة بعدها ومن والبحوث،

  م.2016 في العربية بوبا شركة إلى انتقاله قبل
 الرقابة في ودبلوم السعودية، العربية المملكة - العزيز عبد الملك جامعة من القانون في والبكالوريوس الماجستير درجة ناصر /األستاذ يحمل

 النقد لمؤسسة التابعة المالية األكاديمية من المعتمد االلتزام مسئول وشهادة المتحدة، المملكة ريدنغ، جامعة من األموال غسل ومكافحة وااللتزام
  لألعمال. إنسياد جامعة من واإلدارة القيادة في عليا وشهادة ،السعودي العربي

  
  ):RMD( المخاطر إدارة قسم
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 قاعدة لرصد وذلك وهيكلها المخاطر إدارة سياسة وتطوير العربية بوبا لشركة الشامل المخاطر" "إدارة أعمال عن مسؤولة المخاطر إدارة
   العمل. وخطط المادية المخاطر عن الالزمة التقارير ورفع مخاطر سجل / بيانات
 وينطوي المخاطر إدارة لجنة إلى الوصول إمكانية مع )CRO( المخاطر إلدارة التنفيذي الرئيس إلى مباشرة تقاريرها المخاطر إدارة ترفع

 وتحليالت المخاطر تأمين وإدارة والسالمة والصحة العمليات ومخاطر التشغيلية المخاطر وإدارة االحتيال ومخاطر المخاطر إدارة على الهيكل
  الشخصية. معلوماته أدناه تردو المخاطر إدارة – عام مدير يرأسها م،2019 عام خالل المخاطر

  
  المخاطر إدارة عام مدير – جابر أحمداألستاذ/

 باإلضافة المخاطر وإدارة الهندسة مجال في خبرة سنة 18 الـ قرابة وله م2016 عام خالل العربية بوبا شركة إلى جابر أحمد األستاذ/ انضم
 ستاذاأل كان العربية بوبا شركة إلى انضمامه قبل الداخلية، والمراجعة والتحقيقات االحتيال ومنع التشغيلية والمخاطر االئتمان على الرقابة إلى

ً  قبلها وكان )،NCB( التجاري األهلي البنك في االحتيال ومكافحة التحقيقات إدارة رئيس أحمد / ً  التشغيلية المخاطر إلدارة رئيسا ً  وأيضا  رئيسا
 ً  المخاطر ومراقبة اإلئتمان إلدارة الغربية للمنطقة اإلقليمي الرئيس منصب يشغل قبلها من كان كما لألفراد. المصرفية المراجعة إلدارة مكلفا

 بكالوريوس" "درجة على حاصل أحمداألستاذ/ األوسط. الشرق شلمبرجير شركة في كمهندس يعمل كان قبلها ومن المالية سامبا مجموعة في
 لإلدارة ريكيةاألم (األكاديمية المخاطر إدارة في الدولي" "الدبلوم إلى باإلضافة والمعادن، للبترول فهد الملك جامعة من الصناعية الهندسة في

 شهادة و مراجع GRC  وشهادة محترف GRC (شهادة أخرى شهادات عدة و التجارية لألعمال لندن جامعة من تنفيذية شهادة وكذلك المالية)،
 زام).االلت مسئول وشهادة والعقود المشاريع في مخاطر مدير وشهادة التشغيل مخاطر مدير وشهادة المخاطر خبير وشهادة معتمد احتيال محلل

  
  ):CSTRD( التكنولوجيا ومخاطر السيبراني األمن إدارة

 ومخاطر السيبراني األمن إجراءات و عمليات مراقبة مسؤولية وتتحمل الثاني الدفاع خط هي التكنولوجيا ومخاطر السيبراني األمن إدارة تعد
 واألمن المعلومات تكنولوجيا مخاطر ومراقبة وتقييم الصلة ذات واألطر السياسات تطوير بتنسيق وتقوم العربية بوبا شركة عبر التكنولوجيا
  المرتبطة. التخفيف وخطط المادية المخاطر عن إلبالغلو والتكنولوجيا السيبراني

 مانوض السعودي العربي النقد مؤسسة في السيبراني األمن إطار مع الشركة توافق عن مسؤولة التكنولوجيا ومخاطر السيبراني األمن إدارة تعد
  للغرض. مالئمة الشركة في األزمات وإدارة األعمال استمرارية إدارة عمليات تكون أن

 المراجعة لجنة إلى الوصول إمكانية مع المخاطر إلدارة التنفيذي الرئيس إلى مباشرة تقاريرها التكنولوجيا ومخاطر السيبراني األمن إدارة ترفع
 استمرارية وإدارة التكنولوجيا ومخاطر المعلومات أنظمة ومرونة السيبراني األمن هيكلها طيويغ المطلوب النحو على المخاطر إدارة ولجنة

 .الشخصية تفاصيله أدناه وترد وجياالتكنول ومخاطر السيبراني األمن إدارة رئاسة والتكنولوجيا السيبراني األمن رئيس يتولى .األعمال.

 األستاذ/محمد العريان - رئيس إدارة األمن السيبراني ومخاطر التكنولوجيا

انضم األستاذ/ محمد العريان إلى بوبا العربية خالل الربع األول من عام 2017م، حيث يتمتع بخبرة تمتد ألكثر من 19 عام في مجال 
تكنولوجيا المعلومات/األمن ودورة حياة تطوير البرمجيات وتنفيذ تخطيط موارد المؤسسة وحلول شبكة اإلنترنت والتطبيقات واستخراج 

البيانات وخدمات األعمال التي يتم مشاركتها على المستوى العالمي وتعهيد عملية األعمال. قبل االنضمام إلى بوبا العربية عمل محمد رئيًسا 
لتكنولوجيا المعلومات األمنية في منطقة شمال أفريقيا لدى شركة جنرال إلكتريك حيث قضى بها ستة أعوام، وقبل العمل إلى جنرال إلكتريك 

كان يشغل منصب مدير أنظمة المعلومات في الشرق األوسط وأفريقيا لدى شركة بارسونز، وقبل ذلك كان مدير تكنولوجيا المعلومات في 
الشرق األوسط لدى شركة جونسون آند جونسون (الطبية) فهو حاصل على دبلوم المحاسبة التطبيقية من الجامعة األمريكية بالقاهرة، ودرجة 
البكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من جامعة عين شمس في مصر. كما أنه يحمل على عدة شهادات في لين 6 سيجما، وعملية تسريع 

 التغيير، وكوجنوس 8 وإدارة أوراكل ، وشهادة في تدريب الكوفاكس.

 األعمال: واستشارات األصول وإدارة االكتوارية والعمليات المالي التسعير إدارة
 ألفضل وفقًا بالشركة الخاصة المطالبات وتقديم التسعير دقة لضمان أساسية رقابية وظائف هي للشركة االكتوارية والقدرات التسعير إن

 المالي. التنفيذي الرئيس يترأسه الذي المالية الشؤون قسم إلى التقارير بتقديم األدوار هذه وتقوم السعودية واللوائح الدولية الممارسات
ً  االستثمارية، األصول بإدارة متعلقة رئيسية رقابية وظيفة واستشارات األصول إدارة قسم دييؤ ذلك، إلى إلضافةوبا  مجلس لموافقة وفقا

ً  المخاطر، يةوقابل االستثمار سياسة قائمة ىعل اإلدارة    السعودي. العربي النقد مؤسسة من االستثمارات بدليل والتزاما
ً  الرئيسية ةالمالي الوظائف هذه تترأس  قبل: من حاليا

  
 التجارية المالية الشؤون عام مدير -دقاق جميلاألستاذ/ 
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 م2017 عام من األول الربع في العربية بوبا إلى وانضم المالية الشؤون مجال في سنوات 10 من ألكثر تمتد بخبرة دقاق جميل األستاذ/ يتمتع
 قبل .التجارية المالية الشؤون لقسم باإلنابة كمدير الثالث الربع قبل تعيينه تم والمتوسطة الصغيرة للمنشآت التسعير قسم رئيس منصب في

 المحفظة إدارة على تشتمل مسؤولياته وكانت كابيتال سدكو شركة في الرئيس لنائب مساعدًا يعمل جميلاألستاذ/ كان العربية بوبا إلى االنضمام
 األوسط الشرق منطقة في العام االكتتاب وألسهم األسهم سوق في المدرجة للشركات التقييم اتعملي إجراء إلى باإلضافة االستثمار وتحليل

 الجدوى ودراسات والتقييم والتحليل المالية النمذجة مجال في يعمل كان حيث كوبرز هاوس ووتر برايس شركة في مديًرا جميل كان ذلك وقبل
   القطاعات. مختلف في للشركات جبةالوا المالية والعناية األعمال وخطط السوق وبحوث

 من األعمال إدارة ماجستير على ذلك بعد حصل كما األنظمة هندسة في البكالوريوس درجة ويحمل ،معتمد مالي محلل جميل األستاذ/ يعتبر
   فلوريدا. في تامبا جامعة

  
 األستاذ/ شادي سابا – مدير عام الشؤون اإلكتوارية 

انضم األستاذ/ شادي إلى شركة بوبا العربية في عام 2009م، حيث يملك أكثر من 14 عاًما من الخبرة في قطاع التأمين الصحي. وقد شغل 
العديد من المناصب اإلدارية في التسعير والتمويل التجاري، وكانت من بين مسؤولياته تطوير المنتجات ووضع استراتيجية التسعير ومراقبة 

الفوائد وإحتياطي المطالبات، وقد تمت ترقيته إلى مدير عام للشؤون االكتوارية خالل عام 2018م. سبق لألستاذ/ شادي منصب محلل اكتواري 
 في شركة جلوب ميد حيث شارك في دراسة كفاية االسعار ومراجعة أداء اإلكتتابات والنمذجة اإلكتوارية وعقود إعادة التأمين. 

يحمل األستاذ/ شادي درجة البكالوريوس في العلوم اإلكتوارية والتأمين جامعة نوتردام وماجستير في االقتصاد المالي من الجامعة األمريكية 
 في بيروت.

  
 إدارة األصول واالستشارات  عامأحمد باجنيد ، مدير  األستاذ/

عاًما من الخبرة في مجال إدارة االستثمارات.  يشغل أحمد حاليًا  11م حيث يملك أكثر من 2018انضم األستاذ/ أحمد إلى بوبا العربية في عام  
مدير عام إدارة األصول واالستشارات وهو مسؤول عن إدارة محفظة اإلستثمارات باالضافة الى إدارة استشارات األعمال اإلستراتيجية على 

قبل ذلك، أمضى أحمد تسع  لالستثمار.ستوى الشركة. شغل أحمد منصب مسؤول أول في قسم اإلستثمارات الخاصة العالمية في شركة سنابل م
لى سنوات في قسم إدارة اإلستثمار و األصول في أرامكو السعودية حيث كان مسؤوال عن محفظة إستثمارات الملكية الخاصة العالمية باإلضافة ا

عديد من المبادرات بما في .  كما شارك في الالتغطية اإلحتياطيةن المهام في مجال إدارة األصول بما في ذلك األسهم العامة وصناديق العديد م
 Cambridgeأحمد أيضا كمستشار في فريق أبحاث األسهم الخاصة لدى  تأسيس برنامج  اإلدخار لموظفين شركة أرامكو.  عملذلك  

Associates  في اإلدارة المالية من جامعة  بكالوريوس فنونو لندن. أحمد حاصل على درجة في بوسطنDurham  بالمملكة المتحدة وماجستير
 في إدارة األعمال من جامعة كولومبيا بالواليات المتحدة األمريكية.

  
  مستقلة: وظائف

  
 تتضمن العربية بوبا بشركة الخاص )LoD3( الثالث الدفاع خطوط نموذج من أساسي وكجزء الشركات حوكمة الممارسات أفضل مع تماشيًا

 المسائل يخص فيما التنفيذي الرئيس أمام مباشر غير بشكل ومسؤولة المراجعة لجنة أمام مباشرةً  مسؤولة تكون والتي مستقلة وظائف الشركة
 جزًءا االلتزام إدارة تشكل االقتضاء عند اإلدارة مجلس ولجان اإلدارة مجلس إلى الوصول إمكانية الوظيفتين كال وتمتلك اليومية باإلدارة المتعلقة

  .الثالث الدفاع خط هي الداخلي التدقيق إدارة وتعد الشركة لدى الثاني الدفاع خط من
 
  

  ):COD( االلتزام إدارة
  

 السعودية العربية المملكة في الصحي مينالتأ مجال في السوق في الرائد ومركزها العربية بوبا لنجاح األساسية العوامل أحد االلتزام إدارة تعتبر
 والتخطيط اليومية األعمال أنشطة في القوية االلتزام ثقافة ودمج بااللتزام، المتعلقة المخاطر إدارة في تلعبه الذي الحاسم الدور بسبب وذلك

   فيها. المصالح أصحاب وحماية سمعتها على والحفاظ العربية بوبا لشركة االستراتيجي
 إدارة وتتكون عملها لتأدية المطلوبة والمسؤوليات الصالحيات اللجنة تمنحها كما المراجعة، لجنة إلى مباشر بشكل االلتزام إدارة مرجعية وتكون
 ة.الشخصي معلوماته أدناه وترد االلتزام إدارة رئيس هو ورئيسها المالية لجرائموا االلتزام ورقابة الداخلي التفتيش وحدات ثالث من االلتزام

 
 األستاذ/ لؤي فؤاد أبومنصور - رئيس إدارة االلتزام 

 
انضم األستاذ/ لؤي أبومنصور لشركة بوبا العربية خالل شهر ديسمبر من العام 2019م، حيث يتمتع بخبرة تمتد ألكثر من 12 سنة في مجال 

االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باإلضافة إلى حوكمة الشركات. قبل انضمامه لبوبا العربية، شغل األستاذ/ لؤي منصب رئيس 



  44 من 42 الصفحة

إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشركة عبد اللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار لمدة خمس سنوات، حيث تولى مهمة 
إنشاء إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. قبل ذلك عمل األستاذ/ لؤي في بنك الجزيرة لمدة سبع سنوات تولى خاللها عدة 

ً  مجال االلتزام باألنظمة ومراقبة االلتزام، واستطاع  مناصب آخرها منصب مدير إدارة التحريات المالية بالبنك. كما شملت خبراته السابقة أيضا
ً  بأن األستاذ/ لؤي يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية  خالل مسيرته المهنية بناء عالقة فعالة قوية مع الجهات الرقابية. علما
والنظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن باإلضافة إلى حصوله على شهادة اختصاصي التزام معتمد من األكاديمية الدولية لألعمال 

 واإلدارة المالية.
 

  ):IAD( الداخلية المراجعة إدارة
  

 وأنظمة العربية بوبا حوكمة فلسفة بارشادات وملتزمة هادفة أنها حيث واالستشارة التدقيق بنشاط تتكفل مستقلة الداخلية المراجعة إدارة تعد
   الداخلي. الضبط

 عن ذلك بتحقيق موستقو الشركة، واستدامة وسمعة أصول حماية في المراجعة ولجنة اإلدارة مجلس مساعدة هو اإلدارة لهذه األساسي الدور إن
 بالمخاطر، التحكم قدرة تقييم بغرض مناسب بشكل المراجعة ولجنة اإلدارة مجلس بإبالغ بدورها وتقوم المخاطر، واستكشاف تقييم طريق

 الدفاع "خط بصفتها الداخلية المراجعة إدارة وتقوم الداخلية. الرقابة وأنظمة المخاطر وإدارة الحوكمة فعالية لتطوير التنفيذية اإلدارة وبمساعدة
 وتحسين لتقييم ومنضبط منظم نهج تقديم طريق عن وسعادة"، صحة أكثر أطول "حياة األساسي هدفها تحقيق في العربية بوبا بمساعدة الثالث"

   وحوكمتها. ضبطها وعمليات الشركة مخاطر إدارة تأثير
 فيها وتكمن اللجنة، قبل من مصرحة ومسؤولياتها وأدوارها هيكلتها أن حيث ،المراجعة لجنة إلى مباشرةً  تقاريرها الداخلية المراجعة إدارة ترفع

   المعلومات. وأمن االلتزام ومجال والتشغيلي المالي المجال في ومهنية محترفة تدقيق خبرات
  الشخصية. معلوماته أدناه وترد الداخلية المراجعة إدارة رئيس يترأسها

 
 األستاذ/عاصم حمام - رئيس إدارة المراجعة الداخلية

 
 والتي الداخلي التدقيق في سنوات 10 عن تزيد خبرة معه حامالً  م2017 عام من الرابع الربع خالل العربية بوبا إلى حمام عاصم األستاذ/ انضم
 ةقياد في كبيرة خبرة اكتساب المهنية مسيرته خالل من وتمكن متعددة. قطاعات في واالستشارات التدقيق خدمات خالل من المضافة القيمة تشمل

 الداخلية والرقابة والخارجية الداخلية واللوائح بالقوانين وااللتزام والحوكمة وإدارتها المخاطر وفهم النزاهة من مستوى بأعلى للعمل المنظمات
 األستاذ كان العربية بوبا إلى االنضمام قبل والشفافية. بالكفاءة تتسم بطريقة الداخلي التدقيق ووثائق عمليات وإدارة تنفيذ وكذلك اإلبالغ وعمليات

 مناصب عدة شغّل سنوات العشر في عمله وخالل سدكو مجموعة في بالنيابة الداخلي التدقيق إدارة الداخلي/رئيس التدقيق إدارة مدير عاصم
 الداخلي والتدقيق يالاالحت وتحقيقات واللوائح بالقوانين االلتزام ومتابعة الخارجي(المالي) التدقيق تشمل التي المسؤوليات من العديد وتحّمل
 درجة عاصم األستاذ يحمل اللجان. سر وأمانة العالمية المعايير مع والقياس العليا الجهات مع العالقة وهيكلة الداخلية الرقابة أنظمة وقياس

  الداخلية. المراجعة مجال في مختلفة وشهادات والمعادن للبترول فهد الملك جامعة من المحاسبة في بكالوريوس
  
  
  واللوائح): للقوانين (وفًقا إضافية صاحاتإف
  

ً  إضافية إفصاحات التالية األقسام تتضمن  متطلبات بعض على تشمل والتي السعودية العربية المملكة في بها المتداول واألنظمة للقوانين وفقا
 هيئة من الصادرة الشركات حوكمة ولوائح الشركات حوكمة لوائح على مؤخراً  أدرجت والتي الجديدة السعودي العربي النقد مؤسسة لوائح

   المالية. السوق
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  واللوائح: األنظمة حسب األخرى والمعلومات اإلفصاحات .14
  

  الشركات: حوكمة الئحة   14-1
 متطلبات إلى باإلضافة السعودي، العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التأمين شركات حوكمة الئحة ألحكام بالكامل وتمتثل تلتزم العربية بوبا إن

ً  الشركة وتتوافق الشركة. حوكمة نظام  كاآلتي: بسيط واحد استثناء بوجود المالية، السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة مع أيضا
  

  سبب عدم اإللتزام  موضوع المادة  رقم المادة
تقرير مجلس اإلدارة (اإلفصاح عن  90/93

  المكافآت)
فقرة  ) أ( 93بما يتعلق بمادة  8فقرة  90مادة 

: اإلفصاح عن كبار التنفيذيين )ب(فقرة  4
  الخمس الذين تلقوا أعلى مكافأة من الشركة. 

قررت هيئة السوق المالية تأجيل الزامية 
العمل على هذه المواد المحددة من لوائح هيئة 

م 2020السوق المالية إلى تقرير السنة المالية 
 م. 2021والذي سيصدر في عام 

  
 حوكمةل إدراجنا المثال سبيل على معدل، بشكل تطبيقها الشركة قررت التي المالية السوق لوائح ضمن الطوعية المتطلبات من عدد هناك

 من أو مناسبة إعتبارها وعند إلزامية تصبح عندما سواء المستقبل في المتطلبات هذه باعتماد أو المخاطر، لجنة عمل نطاق ضمن الشركات
  .اتالممارس أفضل

  
 وحفظ حمايتهم أجل من المصالح أصحاب مع العالقة تنظيم أجل من ،89 المادة المالية السوق لهيئة الشركات حوكمة الئحة متطلبات بموجب
  الدولية. الممارسات أفضل وتحديث اللوائح مع أقوى توافق تحقيق لضمان م2020 عام خالل هاسياسات بتعزيز العربية بوبا شركة ستقوم حقوقهم،

  
  تداول: في المساهمين بيانات قاعدة طلبات  14-2

م قامت بوبا العربية بتقديم 2019، خالل عام 32والفقرة  90كما هو مطلوب وفقاً لمتطلبات اإلفصاح من هيئة السوق المالية بموجب المادة 
  تشمل:) طلبات من تداول لقاعدة بيانات المساهمين في تواريخ مختلفة وألسباب متنوعة 9تسع (
 العامة. الجمعية اجتماعات لغرض  
 المالية. النتائج عن اإلبالغ/اإلفصاح ألغراض  

 المحددة. الكبيرة الكمية أو الحجم ذات العربية بوبا أسهم شراء عمليات على للتعرف  

 والمحلي. الدولي المستويين على الشركة، مساهمي تكوين لمراقبة  
  

ً  الرقابية تطلباتبالم الشركة وفاء ضمان لغرض هو سبق ما كل  فهم من نتمكن حتى الشركة مساهمي لتكوين أفضل فهم تطوير لمواصلة وأيضا
  احتياجاتهم. وتوفير أفضل بشكل الشركة مساهمي احتياجات

  
  فرعية: شركات للشركة يوجد ال .15

 هناك ليس أنه العربية بوبا إدارة مجلس وأعضاء الشركة تؤكد 23و 22 الفقرات 90 المادة المالية السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب
  فرعية. شركة ألية مديونية سندات وال أسهم تصدر لم وبالتالي فرعية شركات

  
  قروض: أو اقتراض أي وجود عدم .16

 أو اقتراض أي وجود بعدم اإلدارة مجلس وأعضاء الشركة وتقر تؤكد ،27 الفقرة 90 المادة المالية السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب
 عشر االثني فترة خالل قروض أو اقتراض مقابل دفعات أية تسديد عليها وليس الحالية شهراً  عشر االثني فترة نهاية في سداد دون قائمة قروض

  الحالية. شهراً 
  

  والحقوق: والضمانات والخيارات، المديونية، بسندات تتعلق إفصاحات .17
  التالية: اإلقرارات الشركة تؤكد 30و29و 28 الفقرات 90 المادة لماليةا السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب

  

 أي تستلم لم فإنها وبالتالي مشابهة حقوق أية أو كفاالت أو خيارات أية أو للتحويل قابلة مديونية سندات أية تمنح ولم تصدر لم أنها 
ً  مقابل مالي تعويض   منها. أيا

 مشابهة حقوق أية أو كفاالت أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل القابلة المديونية سندات بموجب اكتتاب حقوق تصدر أو تحّول لم أنها 
  المالية. السنة خالل

 كهذه مسددة غير سندات الشركة لدى وليس المالية السنة خالل لالسترداد قابلة مديونية سندات أية تلغ ولم تشتر ولم تسترد لم أنها 
  صفر. هي بنودال هذه قيمة فإن وبالتالي
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  أرباح: وحقوق وتعويض راتب عن بالتنازل تتصل إفصاحات .18

  التالية: اإلقرارات الشركة تؤكد ،36و 35 الفقرات 90 المادة المالية السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب

 مكافأته أو راتبه عن الشركة في فيذيتن مدير أو اإلدارة مجلس عضو أي بموجبها تنازل اتفاقيات أو ترتيبات ألية حاالت هناك ليس أنه 
 إدارة لجنة أو بوبا إدارة ضمن مجلس أعضاء هم والذين بوبا ممثلين لألعضاء البداالت ورسوم المجلس ولجنة المجلس أن عدا فيما

  ).11و 10 إلى العودة (يرجى الشخصية بصفتهم وليس ليمتد أوفرسيز إنفستمنتس بوبا عن قانونيين ممثلين بصفتهم وردوا قد المجلس

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

  األجل: طويلة الحوافز خطة .19
 األمد يلةطو للحوافز ومعززة جديدة خطة م2015 العام في الشركة أطلقت :38 فقرة 90 المادة المالية السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب

 المصادقات جميع على الحصول في الخطة نجحت أن بعد م،2015 الثاني يناير/كانون 1 من ابتداءً  المفعول سارية تكون فقط، األسهم أساس على
 مةالعا الجمعية موافقة على حصلت المالية السوق هيئة ولوائح الجديد الشركات نظام بموجب م2017 مايو شهر وخالل الصلة ذات الداخلية

 القسم (راجع م،2019 لعام األجل طويلة الحوافز بخطة يتعلق فيما األسهم شراء عمليات على والموافقة هذه األجل طويلة الحوافز خطة بشان
 نع نيابة سعودي لایر مليون 57.5 تبلغ بقيمة األجل طويلة الحوافز خطة في سهم 668.147 تمتلك الشركة المالية، الفترة هذه نهاية وفي ).12

 المساهمين حقوق قسم السنوي المالي التقرير إلى الرجوع يرجى المعلومات من مزيد على لالطالع األجل. طويلة الحوافز خطة في المشاركين
  الدفع. حصص حول 29 والقسم

  
  :الداخلية الرقابة وفعالية نظام .20

 الرقابة نظام بأن اإلدارة ومجلس المراجعة ولجنة الشركة تقر (ب) نقطة 39 فقرة 90 المادة المالية السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب
  وفعالة. سليمة أسس على أُعد قد الداخلية

  
 ً  أعلى لتحقيق داخلية واستراتجية خطة تطوير مت للحوكمة، المستمر التحسن متابعة في العربية بوبا لشركة التنفيذية اإلدارة التزام مع تماشيا

  م.2020 عام نهاية بحلول الداخلية الرقابة تقييم من مستوى وأفضل
  

  : النشاط ومواصلة االستمرارية .21
 يُذكر شك أي يوجد ال بأنه اإلدارة مجلس وأعضاء الشركة تقر (جـ)، نقطة 39 فقرة 90 المادة المالية السوق لهيئة اإلفصاح متطلبات بموجب

  النشاط. مواصلة على قدرتها في
 
  

  الخارجيون: المدققون .22
 مع كانت والتي ـ م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة المالية البيانات على )12 القسم مراجعة (يرجى العادية غير العامة الجمعية وافقت

   م.2018 المالية السنة عن وشركاه الفوزان – جي إم بي وكيه ويونغ إرنست
  

  الخارجيون: المستقلون االكتوارية المحاسبة خبراء .23
م، كما كانت شركة منار سيجما 2019شركة لوكس لإلستشارات وخدمات التأمين هي الخبير االكتواري الخارجي المستقل للسنة المالية  كانت

  م.2018لالستشارات المالية في السنة المالية 

  الخاتمة:
 التأمين سوق وريادة الشركة نجاح في إسهامهم على لديها والمستثمرين المتواصل والئهم على العربية بوبا عمالء يشكر أن اإلدارة مجلس يود

 العام خالل وجهودهم تفانيهم على وموظفيها الشركة إلدارة وشكره امتنانه عن يعبر أن المجلس يود كما السعودية العربية المملكة في الصحي
  الماضي.

 


