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ي  
ن التعاونن كة بوبا العربية للتأمي  كة" أو "بوبا العربية"(يرّس مجلس إدارة شر كة   )"الرسر ن الكرام التقرير السنوي للمجلس حول النتائج المالية للرسر أن يقدم للمساهمي 

 
 
ي عرسر شهرا

ي  وإنجازاتها عىل مدار االثنن
 . مم2020/ 12/ 31للسنة المالية المنتهية فن

 

كة عىل موقع تداول والتقرير السنوي للقوائم المالية. تتضمن محتويات التقرير السنوي   يجب قراءة محتويات التقرير   السنوي لبوبا العربية مع إعالنات الرسر

ي هذا التقرير  
ي لم يعاد ذكرها فن

كة ومختلف محتويات القواوذلك  للقوائم المالية، والن  ئم المالية السنوية الستيفاء المتطلبات لتفادي التكرار، جميع إعالنات الرسر

 النظامية فيما يخص تقرير مجلس اإلدارة السنوي. 

 

ا  لبوبا  ي 
ونن اإللكت  الموقع  ي 

المستثمرين فن بالتوجه إىل صفحة عالقات  العربية  بوبا  ي 
ن فن المساهمي  السادة  نلفت عناية  إىل ذلك،  لعربية لالطالع عىل باإلضافة 

ي المعلومات األساسية بشأن نتا
كة وحوكمتها وإعالناتها فن  . موميةتداول ومحاضن اجتماعات الجمعية العموقع ئج الرسر

 

 
 
ي المملكة العربية السعودية   يتضمن هذا التقرير أهم التطورات والنتائج المالية واألنشطة التشغيلية واإلفصاحات تماشيا

مع القواعد واألنظمة المعمول بها فن

  )"المملكة" أو "السعودية"(
 
ي عرسر شهرا

ات االثنن ي  ويستخدم فت 
 م 2020/ 12/ 31المنتهية فن

 
ي عرسر شهرا

ي  بالمقارنة مع نتائج االثنن
 . مم 2019/ 12/ 31المنتهية فن

 

 األنشطة 
 

 األنشطة الرئيسية

 
كة بوبا  ي سوق األسهم السعودي، بتاري    خ    العربية  شر

كة مساهمة عامة سعودية مدرجة فن ي هي شر
ن التعاونن ي المملكة العربية 2008/ 5/ 17للتأمي 

لة فن م، وُمسجَّ

ي وتعمل وفقم  2008/ 5/ 1. الصادر بتاري    خ    4030178881السعودية بموجب السجل التجاري رقم  
ن الصحي التعاونن ي أعمال التأمي 

كة فن القواعد   ، وتتخصص الرسر

ي المملكة.  الجهاتالمتعلقة بهذا المجال والصادرة عن 
 التنظيمية فن

 

كة بتاري    خ   كة بعد صدور القرار الوزاري باإلعالن عن تأسيس الرسر ي     م 2008/ 5/ 1بدأت السنة المالية األوىل للرسر
. وحن  تاريخه تمثل م2008/ 12/ 31وانتهت فن

كة.   ي تصدرها الرسر
 هذه القوائم المالية المجموعة الثانية عرسر من القوائم المالية النظامية الن 

 

ي العام 
طبية ، وبعد الحصول عىل موافقة البنك المركزي السعودي، أبرمت بوبا العربية اتفاقية مع أرامكو السعودية لتقديم خدمات إدارة المطالبات ال م 2018فن

 لك مقابل رسوم إدارية. وذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبرز األنشطة التشغيلية خالل العام 
 

كة ونموذج تقديم الخدمات   مركز الشر

 
ي نماذج جديدة لتقديم خدماتها   ،الغت  مسبوقة  19-أتاحت جائحة كوفيد

كة لتبنن كة بوبا العربية إلظهار قوة ومتانة أعمالها، كما أنها عملت كمحفز للرسر الفرصة لرسر

 :  الطرق مرونة. تشمل هذه األنشطة واإلنجازات خالل العام ما يىلي
 بأكتر

ي القطاع، حيث تخىط التحول الرقمي للخدمات المقدمة للعمالء من خالل تطبيق الهاتف المحمول للرسر   تسارع •
كة، والذي يعد األفضل من نوعه فن

 من العمالء.  4.5ألف عملية تحميل وحصل عىل تقييم  800أكتر من 

كة الرقمية مثل نظام إدارة المنافع الصيدالنية ونظام التطبيب عن بُ  • ي تم ربطها مع أنظمة الرسر
ي عدد المرافق الصحية الن 

ة فن عد الذي سيطرح زيادة كبت 

 قريبا. 

ي عدد من عمليات األتم •
وع فن كة تالرسر  الروبوت لزيادة الكفاءة التشغيلية للعمليات الرئيسية بشكل ملموس.  باستخدامة داخل الرسر

وي    ج ) 52تحقيق نتيجة  • ي نقاط الت 
ي صافن

كة.  األعىلوهو ( NPSفن ي تاري    خ الرسر
 فن

ي البنية التحتية الرقمية لتعزيز االتصال    زيادة االستثمار  •
ات اإلغالق المتعلقة بالحظر. فن  اآلمن ولدعم إمكانيات العمل عن ُبعد بشكل متكامل وآمن أثناء فت 

ة الجائحة.  • اكة مع وزارة الصحة لخدمة المجتمع خالل فت   إنشاء مركز قيادة بالرسر

ي يبدأ العمل بمنصة نفيس ) اعتماد  • اتيح  يك است  كة كأول شر  مينية الصحية. ( الجديدة لتبادل البيانات التأNPHIESالرسر
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كة المسؤولية  االجتماعية للشر
 

 
 
ية والتنمية االجتماعيةو   تأكيدا اف وزارة الموارد البرسر ي الدور الخاضعة إلشر

ي حياة األيتام فن
كة بوبا   ،وفاء بوعدنا لمساعدة ودعم وإحداث التغيت  فن ت شر استمرَّ

ي  
 عىل التواىلي    عامولل  -م  2020العربية فن

ن والتغطية    -العاشر ي تقديم خدمات التأمي 
ي  الصحية  فن

ن فن ي ثالثة عرسر مدينة    نترسر تدار أيتام    42لأليتام المقيمي 
ي فن

فن

 المملكة.   مختلف مناطق

ي فرض
 للتحديات الن 

ً
 مع وزارة19-ها جائحة كوفيدتواستجابة

ً
اكة ت غذائية وتوزيعها عىل األش   ، عقدنا شر

ّ
ية والتنمية االجتماعية لتعبئة وإعداد سّل الموارد البرسر

لة لدى الوزارة، وتفاعل الموظف  آالف سلة غذائية.  3 ما يزيد عىل مع هذه المبادرة حيث استطعنا إعداد وتوزي    ع ونالمتعففة الُمَسجَّ

  ، ي
 لواجبها الوطنن

 
كة بوبا العربواستشعارا  شر

ْ
عت َّ وزارة الصحة لمواجهة   تحت مظلةمليون ريال سعودي لصندوق الوقف الصحي الذي يعمل    20ية بمبلغ  تت 

. و  19-جائحة كوفيدتداعيات  اء المعدات الطبية وأجهزة التنفس االصطناعي  الذي جرى تخصيصه لتمويل شر

 

 وناموظف
 

ن موظفينا وتطويرهم.    نسىع إىل خلق بيئة عمل قائمة عىل األداء العاىلي من خالل تمكي 

 

 كي نساعد الناس عىل 
ن ي استقطاب والحفاظ عىل أفضل الموظفي 

ن
 حياة أطول وأكثر صحة وسعادة.  ب التمتعيتمثل هدفنا ف

 

ي عام  
ن جهودنا مم 2020فن كت 

ي    رتبطةموظفينا من خالل استحداث سياسات م  لدعم  ، قمنا بت 
تهدف إىل تخفيف المخاطر ومعالجة المشكالت   ،الجائحةبتفشر

ي مع جميع ا
ي جميع أنحاء العالم. كما عززنا تفاعلنا من خالل التواصل بشكل استباف 

ن البالغ عددهم المتوقعة الناتجة عن التغيت  الذي أثر عىل الناس فن لموظفي 

ي لألزمات والذي يعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع. حن  اليوم،    وموظفةموظف    1800
نتواصل   مازلنا ودعمهم أثناء حاالت الطوارئ عت  خط هاتفن

ن ب19-كوفيدب ا وندعم موظفينا الذين أصيبو  ين المتعلقي  ي المؤشر
ي خدمة موظفينا عىل نتائجنا فن

ي بتواصل و ال. انعكست جهودنا فن  .دعم األزمات بشكل إيجان 

 

ن لتباإلضافة إىل ذلك، قمنا بإعادة تشكيل أهدافنا   اتيجية  مكي  كة )  إست  رأس المال ل  األربعة  محاور المن خالل تنفيذ مشاري    ع تندرج تحت  وذلك    (1Bupaالرسر

ي اكات مع   وات. من خالل تطبيق أداذبةاستقطاب أفضل المواهب، وتطوير مواهبنا، الحفاظ عىل مواهبنا، وبناء بيئة عمل ج   :   البرسر التقييم المناسبة وعقد شر

ى مثل قمة   ين ومؤسسة  ال مجموعة  هيئات كت  ية  مسكعرسر ن ، قمنا بزيادة معدل الالخت  ٪.  14٪ إىل  12نقاط مئوية وزيادة نسبة النساء من    4لدينا بنسبة    توطي 

قيات الداخلية للحفاظ عىل مواهبنا من خالل  كما     عملية نقل داخلية. كما واصلنا    220و ترقية    129تمت زيادة عمليات النقل والت 
 
تطوير مواهبنا من خالل أيضا

   80إطالق أكتر من  
 
   برنامجا

 
   12موظف بمعدل    1300يغىطي أكتر من    تدريبيا

 
ا وحصلنا  CIPD ، حصلنا عىل جائزة أفضل مبادرة تفاعل منساعة لكل موظف. وأخت 

ي بناء ثقافة ج
كة الخليج لالستدامة لجهودنا فن ية من قبل شر  .اذبةعىل الجائزة الفضية ألفضل ممارسات الموارد البرسر

 

 إنجازاتنا باألرقام 

 

ن زيادة نسبة  •  . نقاط مئوية 4+: التوطي 

 . نقاط مئوية 4+انخفاض نسبة االستقاالت:  •

ي إتمام خطة  •
 . نقطة مئوية 2: + التعاقب الوظيفن

:  ارتباطزيادة نسبة  • ن  . نقاط مئوية 6+الموظفي 

 

 

 

 

 

 

 المبادرات الرئيسية 
 

 استقطاب أفضل المواهب

أداة تقييم جديدة  تم   بناًء  AON)بالتعاون مع  إطالق  ن عىل وظائفنا  المتقدمي   ( لتقييم 
 
ي ووفقا

الوظيفن العربية والمستوى  القياد ل ل  عىل معايت  بوبا  ة يمتطلبات 
 الخاصة بنا. 

 الحفاظ عىل مواهبنا

اتيجية   ي ركزت إست 
ن  لدينا عىل    التعاقب الوظيفن  عن استقطاب المواهب  من الحاالت  ٪  68الداخلية بنسبة  مواهبنا  ترقية وتمكي 

 
  اقتص حيث  الخارجية  عوضا

ي عىل الستقطاب ا (. والمهارات الوظائف الرقمية الخارج   النادرة )عىل سبيل المثال: الذكاء االصطناعي

 تطوير مواهبنا

ي نقدمها لموظفينا،  
ن عىل المهارات الرقمية بقمنا بتوسعة نطاق برامج التطوير والفرص الن  كت 

ي مجاالت جديدة ومختلفة مع الت 
ما يسمح لهم بتطوير مهاراتهم فن

 يالقيادت  المهارا وتطوير  
 
ي العمل عن   تصميمبإعادة    ة. لقد قمنا أيضا

ن فن محتوى التعلم والتطوير الخاص بنا وتقديمه بشكل شي    ع إلعداد موظفينا ليكونوا فعالي 

ي ذلك االستفادة من جميع أدوات الت
 لدينا.  قنيةبعد، بما فن

 اذبةبناء بيئة عمل ج

ن بشكل فردي، أطلقنا مبادرة ال    ن    1800باإلضافة إىل التواصل مع الموظفي  ية وتقديم    واطالعهمللتواصل مع جميع الموظفي  عىل آخر مستجدات الموارد البرسر

اتيجي كةإست   . (1Bupa)الجديدة  ة الرسر
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كة بوبا العربية  ي شر
ن
 الخطط الهامة والقرارات وآخر المستجدات خالل العام ف

 

ي حدثت خالل العام   يتضمن هذا الجزء من التقرير عىل
ي بوبا العربية، بينما يجري  م  2020تفاصيل بعض عناض الخطط الهامة والقرارات وآخر المستجدات الن 

فن

ي أجزاء أخرى من هذا التقرير.   المرتبطة بها توضيح التفاصيل 
 فن

 

اتيجي  بوبا العربية ةمراجعة اسثر

 

 أطلقت بوبا العربية رسمي
 
كة    -م  م 2020خالل العام    -  ا اتيجية الرسر ي تم    (1Bupa)است 

كة م٢٠١٩عام    اعتمادها والن  اتيجية إىل الغاية الثابتة لرسر . وترتكز االست 

ي 
ن    بوبا العربية فن ي أن تكون "مقدم خدمات التأمي 

" وتتوافق بشكل كامل مع رؤية بوبا العربية فن
ً
"مساعدة الناس عىل العيش لحياة أطول وأكتر صحة وسعادة

كة خالل سنوات الصحي األكتر موث اتيجية إىل ترسي    ع نمو أعمال الرسر ي المملكة". وتهدف االست 
اتيجيةوقية فن اتيجية التالية: االست   ، من خالل المسارات االست 

 

  حماية وتنمية قاعدة العمالء األساسية •

ي رحلة تحول رقمي  •
وع فن  الرسر

ن  • كة الرئيسي   بناء عالقات موثوقة وطويلة المدى مع عمالء الرسر

 االستثمار ائد تعزيز عو  •

 نمو جديدة  أفاقالبحث بجدية عن  •

 الحفاظ عىل أفضل العالقات مع الجهات التنظيمية •

ي بوبا العربية 
ن
 إدارة استمرارية األعمال ف

 

 م2020خالل عام  
 
كة بوبا العربية تحسينات عديدة عىل سياسات وإجراءات  المركزي  مع أنظمة البنك    م، وتماشيا برنامج إدارة استمرارية السعودي، أدخلت شر

 
 
تقييما    األعمال، وأنجزت 

 
ي لمخاطر األمن    جديدا

انن لتفعيل إطار عمل األمن  السيت  الطريق  ي ، وواصلت تطوير خارطة 
انن اتباع أفضل   السيت  التأكد من  من أجل 

ي إدارة مخاطر األمن  
ي الممارسات فن

انن  للمتطلبات التنظيمية. وتم توسيع نطاق مسؤوليات    السيت 
 
لجنة إدارة المخاطر لتشمل جميع الجوانب المتصلة بإدارة  وفقا

ي اىل المراقبة المستمرة لمستويات الجاهزية للتعامل مع مخاطر األمن  باإلضافةاستمرارية األعمال 
انن  وفق السيت 

 
 .لمتطلبات الجهات التنظيمية ا

 

كة بوبا العربية مرونتها خالل تعاملها مع جائحة كوفيد األعمال والتأكد من   استمراريةحيث شكلت فريق عمل مختص لضمان    19-باإلضافة إىل ذلك، أثبتت شر

. كما تم  ن ي من الكوارث.  اختبار سالمة الموظفي 
كة عىل الصمود من خالل إكمال أول مناورة متكاملة للتعافن  قدرة الرسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عية   ام بوبا العربية بالضوابط الشر ن  الثر

 

عي وقد حصلت
امها الرسر ن كة بوبا العربية عىل الت  ي تاري    خ    حافظت شر

عية فن امها   . م2021/ 1/ 6عىل اعتماد دار المراجعة الرسر ن كة بوبا العربية وضعها والت  وأعلنت شر

يعة )الرقم المرجعي  ام بالرسر ن عية وفق التقرير السنوي لتدقيق االلت  ي المجاالت التالية: BPA-481-08-01-07-20بالضوابط الرسر
 ( فن

ن الحسابات )المساهمون وحملة الوثائق(.   •  الفصل بي 

ن وحملة الوثائق بمبادئ ال • ي استثمارات المساهمي 
يعة اإلسالمية. تماشر  رسر

 

كة تحديث سياساتها ومراجعة عقودها من أجل دعم التأكد من استمرارية  امها وتواصل الرسر ن عية.  الت   بالضوابط الرسر

 

ن  ن السعوديي  ي بوبا العربيةو تطوير الموظفي 
ن
ن ف  التوطي 

 

ن   ن السعوديي  ي إعطاء األولوية لتوظيف المواطني 
كة بوبا العربية فن  واصلت شر

 
ن بنسبة    واالرتقاءواالحتفاظ بهم     وتطويرهم مهنيا كة التوطي   الرسر

ْ
ت
َ
ن
َّ
، حيث تمك

ن من زيادة مستوى  م  2020خالل عام   كة فرص عمل متساوية للرجال 77% بالمقارنة مع نسبة  79إىل    التوطي  . باإلضافة إىل ذلك، توفر الرسر ي
% خالل العام الماضن

ن  ، حيث تمثل النساء نسبة والنساء وتفتخر بتحقيق التنوع بي  ن  % من موظفيها. 33الموظفي 
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ي بوبا العربية 
ن
 اآلفاق والمخاطر والتطورات المستقبلية ف

 

اتالمنافسة   السوق ومتغث 

 
ي عام  

ي فن  الطن 
ن )انخفاض م  2020مليون شخص مع نهاية العام    9.9من أكت  االنخفاضات من حيث عدد المؤمن عليهم حيث وصل إىل    م٢٠٢٠شهد سوق التأمي 

ن من م2019٪ بالمقارنة مع العام  10.6مليون شخص، أي بنسبة انخفاض    1.18بواقع   . وُيعزى  م٢٠١٥عام    ذ (، وتعد هذه مستويات لم يشهدها سوق التأمي 

ي ، وعدم حدوث 19-هذا االنخفاض بشكل رئيشي إىل مغادرة الوافدين متأثرين بتحديات سوق العمل جراء جائحة كوفيد
ن المؤمن عليهم نمو فن  .عدد السعوديي 

ن الصحي بشكل طفيف مدعومة ب ي األسعار. ولم تحقق وعىل الرغم من الضغط عىل حجم المبيعات، فقد نمت األقساط المكتتبة اإلجمالية لقطاع التأمي 
زيادة فن

ي عام    الزيارةو منتجات السياحة  
 م  2020والعمرة أي فائدة ملحوظة عىل القطاع فن

 
لقيود السفر المفروضة.  ومن غت  المتوقع أن تحقق هذه المنتجات   نظرا

ي عام    لمرجوةاأهدافها  
   م2021فن

 
ي قطاع  . عالوة عىل ذلك، كان للتباطؤ االقتصادي وضغوط السيولة، ال  أيضا

ي   المنشآتسيما فن ة والمتوسطة، تأثت  سلن  الصغت 

ي عام 
 .م 2020عىل نمو القطاع فن

 

ي فرضتها جائحة كوفيد
  عامم  2020، كان عام  19-وعىل الرغم من التحديات العديدة الن 

 
 ا

 
ن الصحي من الجانب الربحي حيث سجل أعىل أرباح   إيجابيا لسوق التأمي 

ي بلغت    م2020عىل اإلطالق للرب  ع الثالث من العام  
. كان هذا بسبب 94مليار ريال سعودي بزيادة قدرها    1.67والن  ي

ة المماثلة من العام الماضن ٪ مقارنة بالفت 

ة  ي مبالغ المطالبات الطبية خالل فت 
 عام  م2021. ومن المتوقع أن يكون العام  19-إغالق كوفيد  االنخفاض غت  المسبوق فن

 
   ا

 
   مليئا

 
للزيادة المتوقعة   بالتحديات نظرا

ي المطالبات
   19-بعد مرحلة كوفيدلما    المؤجلة  فن

 
ن لتطبيق المادة الحادية عرسر من    باإلضافة إىل تأثت  التكلفة المعلنة مؤخرا ، والذي   نظام التأمي  ي

الصحي التعاونن

 أن تشمل مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الحكومي ضمن شبكاتهم الطبية المعتمدة
ن كات التأمي   .بأسعار محددة يلزم شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخاطر الرئيسية

 
ي بوبا العربية هو دورة إدارة المخاطر، وهي عملية  

 تمستمرة تجزء من نظام إدارة المخاطر فن
 
   ضمن فهما

 
كة. لذلك فقد حددت   تفصيليا لملف المخاطر الخاص بالرسر

اتيجية وخطط التشغيل السنوية، بطريقة تتفق مع   ي قد تؤثر عىل قدرتها عىل تحقيق أهدافها اإلست 
كة بوبا العربية أهم المخاطر الن  القانونية والتنظيمية   األنظمةشر

ي ا
 وتوقعات العمالء. تظل العديد من هذه المخاطر منهجية ومتأصلة فن

 
، لسوق و / أو الصناعة بأكملها، مما يجعلها غت  متوقعة ومن المستحيل تجنبها تماما

 :وتشمل

  

كة ومستويات  19-كوفيد  جائحةؤثر تقد  – 19-كوفيد  جائحةمخاطر  • ي عىل عمليات الرسر ن  ،الخدمة بشكل سلن   .والموردين ،والعمالء  ،والموظفي 

ي مخاطر األمن  •
انن ة التهديدات  – السيت  انيقد تؤدي كتر كة وإعاقة األعمال باإلضافة إىل تكبد خسائر مالية وأخرىالسيت   .ة وتطورها إىل خرق أنظمة الرسر

ي واالحتيال والهدر وقدرة مقدمي الخدمات الطبية عىل    –مخاطر زيادة تكاليف الرعاية الصحية   • ي المجال الطن 
ي فن
إضافة   التفاوضقد يؤدي التقدم التقنن

ي مستوى اىل 
 .متوسط األعمار إىل زيادة تكاليف المطالبات الطبية المتكبدة وارتفاع الصحة العام  تدنن

المنترسر والمتسبب بركود عالمي إىل    19-كوفيد   وجائحةقد يؤدي التباطؤ االقتصادي المستمر وانخفاض سعر النفط    – مخاطر تقلص حجم السوق   •

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

ات التنظيمية إىل زيادة تكلفة ممارسة  –مخاطر األنظمة  • ة التغت 
 أن تؤدي إىل إجراءات تأديبية مالية أو إجراءات أخرى  لاعماأل قد تؤدي كتر

 
ويمكن أيضا

ر بالسمعة  .مما يؤدي إىل ضن

ن    انخفاضسة القوية إىل  قد تؤدي المناف  –مخاطر المنافسة   • ي الحصص السوقية واحتمالية خسارة الموظفي 
ي هوامش الرب  ح وتغت  فن

ي األسعار وتدهور فن
فن

ن والمواهب   .القياديي 

    

ة ورفاهية  ، أنشأت بوبا العربية فريق عمل متخصص لتخطيط وتنفيذ خطط استمرارية األعمال، وذلك لضمان سالم 19-وفيما يتعلق بالمخاطر المتعلقة ب  كوفيد

ن   كة، ولتأمي  وريةموظفينا، وللحفاظ عىل مستويات خدمة ممتازة لعمالئنا، ولدعم متطلبات الجهات الرقابية، وكذلك الختبار الوضع الماىلي للرسر  .اإلمدادات الصن

 

 

اتيجيات إدارة مخاطر متنوعة لتقليل المخاطر الم تبقية إىل المستويات وعىل الرغم من صعوبة التحوط من هذه المخاطر "الغت  قابلة للتنوي    ع"، فإننا نطبق است 

ي تقديم النتا
ن فن ن عىل موائمة أصحاب المصلحة الرئيسيي  كت 

ي يمكن تحملها. ينصب الت 
، مع ضمان الحفاظ عىل القوة  الن  ي الوقت الحاىلي

ئج الصحيحة للعمالء فن

ي المستقبل
ي تحقيق أهدفها فن

كة حن  تتمكن بوبا العربية من االستمرار فن .المالية والعالمة التجارية للرسر
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ات المالية   نتائج األعمال وأبرز المؤشر
 

 ملخص النتائج المالية

ي جائحة كوفيد  م2020شهد عام  
 أثر والذي ترك    19-العديد من التحديات مع تفشر

 
 قعمي  ا

 
، بما فيه االنخفاض   ا ن الصحي ي قطاع التأمي 

عىل جوانب مختلفة فن
ن عليهم بنسبة   ي عدد الُمؤمَّ

ن شخص، وهو مستوى غت  مسبوق منذ العام  11الملحوظ فن ة ماليي  . باإلضافة إىل ذلك، كان م2015% إىل ما دون حاجز العرسر

   للجائحة تأثت  مباشر عىل البيئة التنافسية مع تسجيل ضغط ملحوظ عىل
 
كة بوبا العربية ثابتا ي شر

ن الُمكتتبة فن  األسعار. ونتيجة لذلك، ظل إجماىلي أقساط التأمي 
     . سعودي تقريبا ريال مليار  10.7عند  م2020خالل العام 

يبة الدخل بواقع   كة بوبا العربية من زيادة دخل مساهميها قبل الزكاة وضن سعودي، بينما نمت ربحية مليون ريال    824% ليصل إىل  15.6ورغم ذلك، تمكنت شر
 .سهمللريال سعودي   5.83لتصل إىل  م2019% مقارنة بالعام 17.3السهم بنسبة 

 

ا(   12قائمة العمليات )تغىطي     م 2020 م 2019 2018 2017 2016 شهر 

 10,447,353 10,410,868 8,566,648 7,732,961 7,938,630 إجماىلي األقساط الُمكتتبة

ي األقساط 
 10,734,482 9,371,291 8,150,242 7,672,314 7,667,316 الُمكتتبةصافن

 10,979,020 9,630,246 8,348,460 7,830,146 7,797,710 إجماىلي اإليرادات

 8,262,050 7,655,078 6,708,524 6,428,617 5,944,793 إجماىلي المطالبات المدفوعة 

ي المطالبات المتكبدة 
 8,719,928 7,749,297 6,788,985 6,405,003 6,178,445 صافن

 1,355,282 1,101,461 985,317 874,137 923,163 إجماىلي المصوفات

ن   801,410 668,341 487,272 503,919 653,949 فائض عمليات التأمي 

يبة الدخل ن قبل الزكاة وضن ي دخل المساهمي 
 823,669 712,654 525,431 500,614 630,705 صافن

ل الخسارة
َّ
 % 81.23 % 82.69 % 83.30 % 83.50 % 80.60 معد

 5.83 4.97 3.70 4.18 5.26 ربحية السهم

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 
 

ي المقام األول بنتائج االكتتاب القوية مع نمو بنسبة  
ن بواقع  14.5كانت العوائد القوية مدفوعة فن ي األقساط الُمكتتبة وتحسُّ

ي صافن
ي   146% فن

نقطة أساسية فن

ي 
ي الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية خالل فرض إجراءات اإلغالق العام للحد من تفشر

ل الخسارة بعد االنخفاض الكبت  فن
َّ
ي أوائل   19-جائحة كوفيد  معد

فن

كة بوبا العربية من تقليص مخصصات الديون  م2020العام    شر
ْ
ت
َّ
ي تحصيلها و .  كما تمكن

 بنسبة  المشكوك فن
ْ
ت

َ
َبط

َ
ي ه

ي نتيجة 9.8الن 
% مقارنة مع العام الماضن

ي تحصيل أكتر من  
ة عىل    10.8تحقيق أداء قياشي فن ي بيئة تتسم بتحديات كبت 

 مليار ريال سعودي فن
 
ا ، اتسم الدخل مستوى االئتمان أو توفر السيولة.  وأخت 

ي عام  
الت الفائدة إىل مستويات غت  مسبوقة عقب تخفيض مجلس    انخفاضمليون ريال سعودي رغم    213.3مع تحقيق    م2020االستثماري بالمرونة فن

َّ
معد

ي مارس 
ن فن ن متتاليتي  الت الفائدة مرتي 

َّ
 .م2020االحتياطي الفيدراىلي األمريكي معد

 

ي تكاليف االقتناء المقيدة خالل العام بواقع   
 زيادة فن

 
ي تمَّ إقرارها عام  36وقد قابلت هذه العوائد جزئيا

ن الن  ي ترتبط باحتياطيات عجز أقساط التأمي 
.   م2020% والن 

المتخ القيود  بعد تخفيف  الطبية  للمطالبات  المتوقعة  للزيادة  ن  التأمي  أقساط  احتياطيات عجز  إقرار  ي جائحة كوفيدوجرى 
للحد من تفشر أجل   19-ذة  ومن 

ي للتأثت  المرتبط  
   برسيانالتحوط بشكل جزن 

 
ي الُمعلن عنها مؤخرا

 أن تشمل مقدمي المادة الحادية عرسر من نظام الضمان الصحي التعاونن
ن كات التأمي  ي تلزم شر

، والن 

ي شبكاتهم المعتمدة. ومن المتوقع  
يكون لتطبيق المادة الحادية عرسر من النظام المذكور أثر جوهري عىل المطالبات   أنالرعاية الصحية من القطاع الحكومي فن

 . ن كات التأمي  ن المرافق الصحية الحكومية وشر م العالقة بي 
ِّ
نظ
ُ
ي ت
وتوكوالت الن   لألسعار المعلنة والت 

 
ي المستقبل نظرا

 الطبية فن

 

 

 

ي إلجماىلي األقساط الُمكتتبة: 
ن
 التوزي    ع الجغراف

 

ي لمزي    ج األقساط الُمكتتبة خالل العام 
 للعام  م2020كان التوزي    ع الجغرافن

ً
قية من المملكة.  م2019مماثال ي المنطقة الرسر

 مع نمو طفيف فن

 

 ملخص قائمة المركز الماىلي 

ن       م2020    م2019    م2018   م 2017  م 2016 موجودات عمليات التأمي 

ي حكمه
 633,251 665,709 290,413 229,884 225,830 النقد وما فن

 2,723,173 5,063,976 4,715,281 3,945,383 4,045,310 ودائع مرابحة 

 6,029,446 1,840,832 1,621,491 1,721,690 1,258,420 االستثمارات 

 158,460 276,643 202,985 170,528 148,991 مصوفات مدفوعة مقدمة وموجودات أخرت 

 1,542,567 1,886,564 1,119,902 1,013,656 1,123,540 أقساط مستحقة  -إجماىلي 

ي تحصيلها
 222,524- 197,187- 169,231- 142,674- 142,997- مخصص أقساط مستحق مشكوك فن

 1,320,043 1,689,377 950,671 870,982 980,543 أقساط مستحقة  -إجماىلي 

ي األقساط غت  المكتسبة
ن فن  20,108 20,625 6,320 5,146 1,356 حصة معيدي التأمي 

ي المطالبات المقدم
ن فن  7,936 5,190 3,014 1,030 1,720 حصة معيدي التأمي 

 68,214 134,022 118,323 71,076 72,281 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 

ن   - - - - 148,477 المبلغ المستحق من عمليات التأمي 

 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 الشهرة التجارية 

الموجودات الملموسة وغت  الملموسة )وتشمل: 
ات، والمعدات( ن  األثاث، والتجهت 

90,945 133,497 138,516 225,686 265,977 

 13,806 10,820 6,882 5,121 3,585  الفائدة المستحقة عىل وديعة نظامية 

 120,000 120,000 120,000 80,000 80,000 الوديعة النظامية

ائب المؤجلة  37,941 30,216 25,552 0 0 الصن

ن   11,496,355 10,181,096 8,271,896 7,332,337 7,155,458 مجموع موجودات عمليات التأمي 

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 
 

 
 
كة بوبا العربية نموا    شهد إجماىلي موجودات شر

 
كة وتوّسعها.  مخالل األعوام الماضية، م  مستمرا كة بواقع    ارتفعا يعكس قوة أعمال الرسر إجماىلي موجودات الرسر

ي ارتفعت  11.4، لتصل إىل أكتر من م2019% مقارنة بالعام 13
ي ذلك حجم محفظة االستثمارات )ودائع المرابحة واالستثمارات( والن 

مليار ريال سعودي، بما فن

نسب إعادة التخصيص من ودائع المرابحة إىل االستثمارات مليار ريال سعودي لتعكس نتائج االكتتا  1.8بمقدار  
ُ
ي مجال التحصيل.  وت

ب القوية واألداء القياشي فن

 
 
ي صناديق السيولة بسبب عوائدها المغرية نسبيا

ة فن ي الصكوك واألسهم.  إىل ضخ مبالغ مالية كبت 
 وزيادة االستثمار فن
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 م2020 م2019 2018 2017 2016 المطلوبات والفوائض 

 4,023,331 4,376,219 3,428,131 3,091,079 3,094,990 أقساط تأمين غير مكتسبة

 2,109,319 1,627,708 1,472,681 1,341,536 1,321,622 القائمة المطالبات احتياطي

 4,873 54,413 50,636 39,613 15,117 ارصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع 

 816,062 545,028 367,204 212,067 237,017 أخرىمصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات 

 - - - - 148,477 المبلغ المستحق إلى عمليات المساهمين

 200,391 168,454 139,755 138,581 169,884 حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين

 317,199 274,709 199,784 148,704 116,953 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 13,806 10,820 6,882 5121 -  الفائدة المستحقة على الوديعة نظامية

 108,521 78,848 41,095 33,586 24,344 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

 7,593,502 7,136,199 5,706,168 5,010,287 5,128,404 مجموع المطلوبات

 3,902,853 3,044,897 2,591,280 2,322,050 2,027,054 مجموع حقوق الملكية

 11,496,355 10,181,096 8,297,448 7,332,337 7,155,458 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 
 

ا بمقدار   المطلوبات نمو   إجماىلي 
َ
ِهد

َ
العام    457ش ي 

أكتر من    م2020مليون ريال سعودي فن ي    7.5ليصل إىل 
الزيادة فن   إجماىلي مليار ريال سعودي وذلك بسبب 

ا بمقدار  األخرىالمطالبات القائمة والمطلوبات المستحقة    القيمة اإلجمالية لحقوق الملكية نمو 
ْ
لت مليار ريال   3.9ودي لتصل إىل  مليون ريال سع  858. وَسجَّ

كة بما يتجاوز الحد األدنن للمتطلبات النظامية.   سعودي، مما يعزز القدرة المالية للرسر

 

 جدول المبالغ المدفوعة والمستحقة إىل الهيئات التنظيمية

 

 مستحق الدفع المدفوعات  الجهة التنظيمية 

 التغير م2020 م2019 التغير م2020  م2019 الوصف

 42,490 317,199 274,709 44,180 92,777 48,597 الهيئة العامة للزكاة والدخل: الزكاة وضريبة الدخل

 13,521- 25,326 38,848 352,220 566,620 214,400 الهيئة العامة للزكاة والدخل: ضريبة القيمة المضافة

 28,969 342,525 313,557 396,400 659,397 262,997 المجموع:  والدخل للزكاة العامة الهيئة

 26,905 36,856 9,951 22,901- 25,332 48,233 : الضرائب ورسوم الترخيصالبنك المركزي السعودي

مجلس الضمان الصحي التعاوني: الضرائب ورسوم  
 الترخيص

96,467 54,602 -41,865 19,902 69,774 49,872 

 76,777 106,630 29,853 64,767- 79,933 144,700 الترخيص  ورسوم الضرائب: المجموع

 0 0 0 69 1,214 1,145 تداول: رسوم الخدمات والترخيص /سوق المالهيئة 

 370 2,918 2,548 2,169 32,722 30,553 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 370 2,918 2,548 2,238 33,936 31,698 المجموع

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 
 

 

 الهيئة العامة للزكاة والدخل

يبة الدخل    م2020بلغ إجماىلي المبالغ المدفوعة خالل العام   يبية للعام    92.8لكل من الزكاة وضن   48.2  م2019مليون ريال سعودي، تمثل اإلقرارات الزكوية والصن

 مليون ريال سع  44.5مليون ريال سعودي من ذلك المبلغ، و
 
يبة مسددة مقدما  ألف ريال سعودي تمثل طلبات اإلفراج عن عقود.   136، و م2020لعام    ودي كصن

 

كة بوبا العربية خالل العام   يبة القيمة المضافة باإلضافة إىل    566.6مبلغ    م2020كما دفعت شر مليون ريال سعودي كمبلغ   25.3مليون ريال سعودي عن ضن

ي نهاية العام.  
يبة القيمة المضافة فن  مستحق الدفع عن ضن

 

ائب االستقطاع وتم إضافة مبلغ    م2020مليون ريال سعودي خالل العام    7.4إضافة إىل ذلك، تم دفع   ائب استقطاع مليون ريا  0.4عن ضن ل سعودي كصن

ي 
 . م2021مستحقة الدفع فن

 

يبة الدخل والبالغ   لإلقرارات الزكوية   م2021مليون ريال سعودي كمبلغ مستحق عام    135مليون ريال سعودي اىل مبالغ    317.2ويتضمن مخصص الزكاة وضن

يبية للعام   ي هو بالدرجة األوىل مخصصات م2020والصن
 المبلغ المتبف 

َّ
ن أن ي حي 

 . طوارئ لمسائل الزكاة، فن

كة بوبا العربية توصلت إىل تسوية بقيمة    شر
َّ
اير من العام    120وتجدر اإلشارة إىل أن ي فت 

يبة   م2021مليون ريال سعودي فن مع الهيئة وذلك عن مبالغ الزكاة وضن

كة عن األعوام من   ائب االستقطاع للرسر كة برصد مخصصات لجميع المطلوبات المسددة . قامت  م2018إضافة اىل العام    م 2016إىل    م 2008الدخل وضن الرسر

يبية لعام   كة بوبا العربية.  وبالنسبة للربوط الصن كة بوبا م2017لألعوام ذات الصلة وليس هناك أي أثر جوهري ُيذكر عىل القوائم المالية لرسر ، فقد قامت شر

يبية.  اضها إىل األمانة العامة للجان الصن  العربية بتصعيد اعت 

 كزي السعودي )ساما( البنك المر 

مليون ريال سعودي من   10مليون ريال سعودي،    25.3ما قيمته    م2020وصل مجموع الرسوم النظامية المدفوعة إىل البنك المركزي السعودي خالل العام  

 . م2020مليون ريال سعودي ُمخصصة للرب  ع الثالث من العام  15.4، وم2019ذلك المبلغ ُمخصصة للرب  ع الرابع من العام 

 

ي العام    36.9ويتضمن مبلغ   
ومخصص لكل من الرب  ع األول والرب  ع    م 2020لعام  مخصصات عادية للرب  ع الرابع من ا  م 2020مليون ريال سعودي ُمستحق الدفع فن

ي من العام  
ن خالل جائحة كوفيد م2020الثانن  . 19-بعد إطالق مبادرة البنك المركزي السعودي لدعم السيولة لقطاع التأمي 

ي  
 مجلس الضمان الصحي التعاونن

مليون ريال سعودي   19.9مليون ريال سعودي، بواقع    54.6قيمته    ما   م2020بلغ مجموع الرسوم النظامية المدفوعة إىل مجلس الضمان الصحي خالل العام  

 . م 2020مليون ريال سعودي تخص الرب  ع األول من العام   34.7و م2019تخص الرب  ع الرابع من العام 

 

ي العام    69.8ويتضمن مبلغ ال    
ي والثالث والرا  م2020مليون ريال سعودي ُمستحق الدفع فن

بعد إطالق   م2020بع من العام  مخصصات مبالغ تخص الرب  ع الثانن

ن خالل جائحة كوفيد ي لمبادرته لدعم سيولة قطاع التأمي 
كة للمجلس قبل نهاية 19-مجلس الضمان الصحي التعاونن .  جميع هذه المبالغ تم دفعها من قبل الرسر

 . م2021الرب  ع األول من العام 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مليون ريال سعودي من تلك المبالغ يتعلق بالعام    2.6مليون ريال سعودي، حيث أن    32.7ة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  بلغ مجموع المبالغ المدفوع

كة بتخصيص مبلغ  م 2019 امات ذات الصلة بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل العام    2.9.  قامت الرسر ن   م 2020مليون ريال سعودي ليعكس االلت 

ي 
 . م2021ستحق الدفع عام ت والن 

 "تداول"  سوق المالهيئة 

كة بوبا العربية   ألف ريال سعودي كرسوم خدمة   400، ويتضمن ذلك المبلغ  م2020)تداول( خالل العام    سوق المالمليون ريال سعودي لهيئة    1.2دفعت شر

 ألف ريال سعودي كرسوم أخرى.  45و  ةألف ريال سعودي كرسوم إدراج سنوي 769و

 الغرامات التنظيمية

كة بوبا العربية خالل العام  فرض أي غرامات تنظيمية عىل شر
ُ
 . م 2020لم ت
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ي توزي    ع األرباح 
ن
كة ف  اإليرادات وسياسة الشر

 

كة بوبا العربية عىل النقاط التالية بخصوص حساب األرباح   وتوزيعها: ينص النظام األساشي لرسر

يبة الدخل المقررة.  •  عدم احتساب الزكاة وضن

كة صالحية وقف عملية التخصيص المذكورة عندما يكون 20تخصيص   • . تمتلك الجمعية العمومية للرسر ي األرباح لتكوين احتياطي نظامي
% من صافن

 
 
كة.  االحتياطي النظامي مساويا  لرأس المال المدفوع للرسر

ي األرباح السنوية لتكوين احتياطي ويجوز لها استخدامه لألغراض بناء عىل توصية مجلس اإلدارة، ي •
مكن أن تحتفظ الجمعية العمومية بنسبة من صافن

ها مناسبة.  ي تعتت 
 الن 

ن بقيمة ال تقل عن  • ع الرصيد بعد ذلك كدفعة أوىل للمساهمي 
َّ
 % من رأس المال المدفوع. 5ُيوز

ن كحص • ي بعد ذلك عىل المساهمي 
ع الرصيد المتبف 

َّ
ل إىل حساب األرباح المبقاة. ُيوز  ة من األرباح أو ُيحوَّ

•  
 
كة أن يصدر قرارا    أرباحبتوزي    ع    يجوز لمجلس إدارة الرسر

 
ي الفقرة أعاله وفقا

خصم من األرباح السنوية الواردة فن
ُ
للقواعد التنظيمية الصادرة عن   مرحلية ت

 الجهات المختصة. 

 

ي النظام األساشي 
كة بوبا العربية خالل العام وباإلضافة إىل ما ورد فن كة، اعتمدت شر  سياسة توزي    ع األرباح اإلضافية:  م 2017للرسر

 

كة عىل "  ( تكون سياسة توزي    ع األرباح للرسر كة )النظام األساشي ي النظام األساشي للرسر
: باإلضافة إىل متطلبات توزي    ع األرباح كما هو موضح فن  النحو التاىلي

 

ي حال: توزي    ع أي فائض نقدي كأرباح عىل 
ن فن  المساهمي 

ي نهاية كل رب  ع سنة. مالية أ( الحفاظ عىل مركز مالءة 
 مناسب وفق األنظمة واللوائح المحلية فن

ن المطلوبة لألرباح حيثما ينطبق ذلك.   ب( استالم الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمي 

كة فيما يخص سياسة إدارة رأ ي تغىطي المتطلبات   الصلة  س المال وسياسات إدارة المخاطر ذاتج( استيفاء متطلبات األعمال واالستثمار للرسر
والسياسات الن 

 التجارية واالستثمارية." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر خمس سنوات مالية  -بيان األرباح 

 

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 
 

ي تاري    خ    400جرى تخصيص  *
ي العام  م  2014/ 12/ 31مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة فن

كة بوبا العربية إىل    م2015فن   80من أجل مضاعفة رأس مال شر

ي واحد لكل سهم قائم. 
 مليون سهم عن طريق إصدار سهم إضافن

 

ي نوفمت  من العام  80كان هناك   **
كة بوبا العربية الحقا فن ي وقت إصدار توزيعات األرباح. أصدرت شر

أسهم مجانية عبارة عن سهم واحد  م2018مليون سهم فن

ن قائم ن وذلك باستخدام لكل سهمي  ن بالمائة، األمر الذي نتج عنه  400ي  مليون ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة من أجل زيادة رأس المال بنسبة خمسي 

 م. 2018/ 12/ 31مليون سهم بتاري    خ  120وصول عدد األسهم إىل 
 

ي العام  ***
 . 19-وذلك بسبب الشكوك المحيطة بجائحة كوفيد م2020لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***م2019 2018 ** 2017 2016 *2015  الوصف 

يبة الدخل( أرباح مبقاة  712,654 525,431 500,614 630,705 645,077 )قبل احتساب الزكاة وضن

 0 180,000 160,000 120,000 160,000 التوزيعات النقدية

يبة الدخل(   ال ينطبق  % 34.3 % 32.0 % 19.0 % 24.8 نسبة توزي    ع األرباح )قبل احتساب الزكاة وضن

 120,000 120,000 **80,000 80,000 80,000 عدد األسهم المصدرة

 ال ينطبق  1.50 2.00 1.50 2.00 األرباح الموزعة للسهم بالريال السعودي

 نسبة األرباح الموزعة سنويا وكل رب  ع سنة
ي  100

% الرب  ع الثانن

 2016من 

% الرب  ع  100

ي من 
 2017الثانن

ي  100
% الرب  ع الثانن

 2018من 

% الرب  ع  100

الثالث من  

 م 2019

 ال ينطبق 
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كة ألهدافها  د  لتحقيق الرسر

 
اتيجية،عما ي    لمساعدة المجلسمجلس اإلدارة    قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجان منبثقة عن  اإلست 

األقسام   تتضمنمسؤولياته.  ب  القيامفن
 .واألنشطة األكتر أهمية خالل العام المجلس واللجان المنبثقة عنالتالية معلومات تتعلق بمجلس اإلدارة 

 
 

كة بزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة ،  م2020عام  الالل  خ ا لتعديالت  أعضاء، وذلك  من ثمانية إىل تسعة    قامت الرسر
 
كة    النظام األساشي وفق المعتمدة من و للرسر

ن حيث  .  م2019لعام    قبل الجمعية العامة كة بوبا العربية  يذي الماىلي الرئيس التنف  ،ادر عاشور ن  / األستاذ    تم تعيي     ،لرسر
 
من   كعضو مجلس إدارة تنفيذي اعتبارا

 . م2020/ 07/ 01
 
 

شيحات  لجنةعن المجلس. كما تم تشكيل عضوية    المنبثقةالعام تم تغيت  جميع أمناء ش اللجان    خالل ي   واعتمادها   والمكافآت  الت 
اير   شهر   فن ، وخالل الرب  ع فت 

ي من عام 
 نيال دونر.  / األستاذ يىلي إىل لجنة االستثمار ليحل محل اأندرو ب / األستاذ ، انضم م2020الثانن

 
 

ك  ي بوبا العربية وإدارة اتحوكمة الشر
ن
 المخاطر ف

امها   ن ي تنفيذ الت 
ن من خالل بناء و لقيمة  البتعزيز  استمرت بوبا العربية فن وزيادة شفافية ممارسات حوكمة   إلدارة المخاطر،ذكية    منظومةالمحافظة عىل  لمساهمي 

كات لدينا وتعزيز حقوق  ن الرسر كة أول جمعية عامة عن ُبعد  كما   . المساهمي   أجرت الرسر
 
 . 19-كوفيدللقيود الموضوعة لمكافحة جائحة   نظرا

ي  
ن ليمتد  ،م2020  بريلإفن ي مما يجعل) أعيد تصنيف مساهمنا الرئيشي بوبا إنفستمنت أوفرست  ي أجنن  اتيح  ن ليمتد إىل مستثمر است  أكت   بوبا إنفستمنت أوفرست 

ي السوق السعودية
ي فن ي أجنن  اتيح   .مستثمر است 

كة تم تع ي تاري    خ الرسر
ي مجلس اإلدارة وألول مرة فن

ن امرأة ثانية فن ي وال تنوعالهدف تعزيز وذلك بي 
 . مجلس اإلدارة قدرات فن

كة   كات  كما تواصل الرسر ي حوكمة الرسر
ي ذلك    لديها،االستثمار فن

والتوظيف المستمر  (3LoD) "الثالثة  دفاعال"خطوط    عىل  بناءً   نموذج إدارة المخاطر   اتباع بما فن

ةوتطوير القدرات المناسبة لضمان بيئة حوكمة  ن  .ضوابط عالمية المستوى وفق ممت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي 
ن
 م2020/ 12/ 31أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وملخص تحليىلي كما ف

 

 اللجنة التنفيذية 

 

هشام  المهندس لؤي  (غث  تنفيذيالرئيس )
 ناظر 
 

 

 أعضاء غث  تنفيذين

 جوي لينتون 

 ديفيد فلترسر 

 

 أعضاء تنفيذين 

 ناظر )الرئيس التنفيذي(هشام طل 

 

 أعضاء  4

 

ن الش   أمي 

 عبت  البورنو 

 

 لجنة المراجعة  

 

 ديفيد هنت الرئيس )مستقل(  

 

ن   أعضاء مستقلي 

 وليد شكري

 زيد القويز

 هتالن سليمان ال
 

 

 

 أعضاء  4

 

ن الش   أمي 

 يونس إيشان 

 

 مجلس اإلدارة  

 

 ناظرهشام المهندس لؤي  )غث  تنفيذي(الرئيس

 ديفيد فلترسر  )غث  تنفيذي( نائب الرئيس

 

ن   أعضاء مستقلي 

 هدى الغصن 

 زيد القويز

 د. عبدهللا إلياس 

 

 أعضاء غث  تنفيذين

 جوي لينتون 

ن   مارتن هيوسي 

 

 أعضاء تنفيذين 

 ناظر )الرئيس التنفيذي( هشام  طل

(نادر عاشور    )الرئيس التنفيذي الماىلي

 

 أعضاء  9

 

ن الش   أمي 

 عبت  البورنو 

 

 لجنة إدارة المخاطر

 

 د. خالد الفداغالرئيس )مستقل(/ 

 

ن   أعضاء مستقلي 

 د. عبدهللا إلياس 

 

 أعضاء غث  تنفيذين

 جيمس أوريلىلي 

 رامي مكارم 

 

 أعضاء  4

 

ن الش   أمي 

 أحمد جابر

شيحات والمكافآت    لجنة الثر

 

 هدى الغصن الرئيس )مستقل(/ 

 

ن   أعضاء مستقلي 

 عمر نجار

 

 أعضاء غث  تنفيذين

ن   مارتن هيوسي 

 

 أعضاء  3

 

ن الش   أمي 

 تركي البلوي

 لجنة االستثمار  

 

 أسامة شاكرالرئيس )مستقل(/ 

 

ن   أعضاء مستقلي 

 سلمان الفارس

 

 أعضاء غث  تنفيذين

 نيال دونر

 أندرو بيىلي 

 

 أعضاء  4

 

ن الش   أمي 

 باجنيد أحمد 
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 الغرض من مجلس اإلدارة واجتماعاته 

اتيجيات وتحقيق   ي وضع االست 
كز الغرض من مجلس اإلدارة فن ي المملكة  اليت 

ن المعمول بها فن  للوائح والقواني 
 
ن وأصحاب المصالح، وذلك وفقا فائدة للمساهمي 

كة ورسالتها ورؤيتها عىل ا لمدى البعيد وعن توفت  التوجيه العربية السعودية بطريقة أخالقية تتسم بالشفافية. كما أن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن قيم الرسر

ي واألخالقي كة لمبدأ الحوكمة النموذج  ي ذلك المسؤولية المطلقة المتعلقة بضمان اتباع الرسر
كة بما فن ي لعمليات الرسر اتيح  ات، كما يتحمل مسؤولية واإلرشاد اإلست 

كة   ام الرسر ن ن   -من حيث المضمون والتوقيت المناسب    - توفت  نظام صارم من الضوابط واإلجراءات الداخلية من أجل ضمان تحقيق الت  لمتطلبات جميع القواني 

كة  ي تزاول الرسر
 . بموجبها  عملالواألنظمة المعمول بها والن 

 

 عن دعم اإلدارة التنفيذية  -حسب اقتضاء اللوائح    -  عنهكما يقوم مجلس اإلدارة بمسؤولية تأسيس اللجان المنبثقة  
ً
ي تنفيذ مسؤولياته فضال

. لدعم المجلس فن

ي ليكون صالحية اتخاذ القرار فيها يقتص فقط عىل الم
ي يراها مهمة بما يكفن

جلس، وعن األمور أضف إىل ذلك أن المجلس مسؤول عن تحديد واعتماد األمور الن 

ي جدول الصالحيات المن
ي يوكل صالحية اتخاذ القرار فيها إىل اللجان المنبثقة عنه )كما هو محدد فن

لسلطات المفوضة للمجلس المعتمد طة بالمجلس وإطار ااالن 

 منه(. 

 

ات عن موجز  ي  التغيث 
ن
 السنة  خالل اإلدارة  مجلس ف

 

كة، نادر عاشور   / األستاذ انضم  ي ، الرئيس التنفيذي الماىلي للرسر
 . م 2020/ 1/7إىل عضوية مجلس اإلدارة كعضو تنفيذي فن

 

 

ي   والموضحة م2022/ 6/ 30 إىل م2019/ 7/ 1 الخامسة(  )الدورة الحالية اإلدارة مجلس دورة
ن
 أدناه:  الجدول ف

 

 :  عن ممثل الدورة رقم الجنسية  العضو اسم العضوية  صفة

 الغصن  محمد   هدى األستاذة/  

 القويز الرحمن عبد  زيد  األستاذ/ 

 إلياس هللا عبد  الدكتور/ 

 سعودية

 سعودي

 سعودي

 األوىل 

 الثالثة 

 األوىل 

 ينطبق  ال 

 ينطبق  ال 

 ينطبق  ال 

 مستقل 
 

 ناظر  مجموعة الخامسة  سعودي ناظر  هشام لؤي المهندس/  

ي  #فلترسر  مارتن  ديفيد  األستاذ/  تنفيذي  غت  
ن  إنفستمنت بوبا    الثالثة بريطانن  ليمتد  أوفرست 

ن   جوي األستاذة/   الية # لينتون كارولي  ن  إنفستمنت بوبا   األوىل  أست   ليمتد  أوفرست 
ن  جوزيف مارتن األستاذ/   ي  #هيوسي 

ن  إنفستمنت بوبا  الثانية  بريطانن  ليمتد  أوفرست 

 تنفيذي 
 ينطبق  ال  الخامسة  سعودي ناظر  هشام طل األستاذ/ 

 ينطبق  ال  االوىل  سعودي عاشور نادر  األستاذ/ 

 

 

موافقات بالحصول عىل   
 
وطا دورة، مرسر لكل  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  ونائب  اإلدارة  مجلس  رئيس  ن  تعيي  اإلدارة عىل  مجلس  الجهات   يوافق 

ن لكل من شغل   .منصب خالل الدورة الرابعةالالتنظيمية عند الحاجة. وللدورة الخامسة تمت الموافقة عىل إعادة التعيي 

 

ن مدير عام المراجعة الداخ ي الدورة الجديدة تم تعيي 
ن أمناء ش لجان مجلس اإلدارة لكل دورة جديدة. حيث فن  عىل تعيي 

 
ن ش للجنة يعمل المجلس أيضا لية كأمي 

ن مدير عام إدارة األصول   شيحات والمكافآت، وتعيي 
ن ش لجنة الت  ن رئيس التعويضات والمزايا كأمي  ن ش لجنة االستثمار،   ماراتواالستث المراجعة، وتعيي  كأمي 

ن رئيس ن ش لجنة إدارة المخاطر، وتعيي  ن مدير عام إدارة المخاطر كأمي  كة كأمين  ةوتعيي  كة وأمين ةأمانة الرسر  ش اللجنة التنفيذية.  ةش مجلس إدارة الرسر

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ناظر  هشام طل / األستاذ    

( الرئيس التنفيذي )عضو تنفيذي  

 

األستاذ طل  والرئيس    يشغل  المنتدب  العضو  منصب 

كة بوبا العربية وهو عضو بمجلس إدارتها   التنفيذي لرسر

عام   إنشائها  قسم  م2008منذ  يتضمن  اإلدارة  فريق  ، 

 التنفيذية من التقرير عىل كامل التفاصيل.  

 

كة  األستاذ طل  ال يشغل   ي أي شر
عضوية مجلس إدارة فن

ي مدرجة    ةمساهم
يقضن حيث     أخرى، 

 
الدورة    حاليا

ي مجلس إدارة الخامسة
 . بوبا العربية  له فن

 
 المناصب الحالية 
 عضو مجلس إدارة

كة مجموعة ناظر القابضة •    . شر

الحاسب   • لخدمات  الحديثة  امج  الت  حلول  كة  شر

   . اآلىلي المحدودة

كة أساس للرعاية الصحية •   . شر

ي  • كة العربية للتسويق الطن 
   . الرسر

 الحلول الرسيعة للتجارة.  •

كة  • ق األوسط القابضة ذ.م.م. شر  بوبا الرسر

 المالية.  األكاديمية •

 
 مناصب أخرى 

الصحي   • ن  للتأمي  اتيجية 
االست  اللجنة  ي 

فن عضو 

 . ي مجلس الضمان الصحي
 الخاص فن

ن التابعة   • كات التأمي  ي اللجنة العامة لرسر
للبنك  عضو فن

 المركزي السعودي 

كة  • يك بنسبة  ابدا شر  %( 25)شر

كة   • بنسبة    كوجو شر يك  مجلس  47)شر ورئيس   )%

 اإلدارة. 

ن )رئيس مجلس اإلدارة(  • كة نجم لخدمات التأمي   شر

كة طل هشام ناظر المحدودة )مدير عام(  •  شر

كة مجموعة ناظر القابضة • )نائب رئيس مجلس    شر

   اإلدارة(

ي مجموعة بوبا )مستشار(  •
 اللجنة التنفيذية فن

 

 المناصب السابقة 

الموارد  • تنمية  صندوق  لدى  إدارة  مجلس  عضو 

ية    البرسر

هول،   • روزماري  ي 
تشوان  لدى  إدارة  مجلس  عضو 

 . نيويورك، الواليات المتحدة

الصحية  • والخدمات  الكىل  لغسيل  ناظر  كة  شر

 المتقدمة المحدودة

كة العربية لتنظيم المؤتمرات •  . الرسر

كة ناظر بوبا لألجهزة الطبية •  . شر

 
 المؤهالت 

ي االقتصاد من جامعة  اح
صل عىل درجة البكالوريوس فن

المتحدة   الواليات  أنجلوس،  لوس  ي 
فن كاليفورنيا 

 م  1996األمريكية عام 

ي إدارة األعمال من  كما  
الماجستت  فن حصل عىل درجة 

ي  
فن  
 
متخصصا األمريكية  بنسلفانيا  بوالية  وارتون  كلية 

اء عام    م 2001مجال التمويل والرسر

شر ديفيد فلت/ األستاذ     

 نائب رئيس مجلس اإلدارة )غث  تنفيذي( 

 
ي بوبا  

عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة فن
عام   منذ  منصب  2014العربية   

 
حاليا ويشغل  م. 

بوبا  ي 
فن للمخاطر  التنفيذي  اللجنة   الرئيس  ي 

فن وعضو 
ي بوبا    باإلضافة التنفيذية. كما انه  

عضو غت  تنفيذي فن
ن الصحي الدوىلي   مجموعةو ماكس  ي الهند.  التأمي 

  نكا  فن
تشارترد   مهاملديه   بنك ستاندرد  ي 

فن واسعة    مصفية 
بانك ي 

رئيس  وسين  منصب  شغل  حيث    المراجعة، 
 الرئيس التنفيذي.  ومنصب الداخلية

 
ي مجلس  

الثالثة فن  دورته 
 
األستاذ/ ديفيد حاليا ي 

يقضن
 عن  

ً
ن  إدارة بوبا العربية، ممثال بوبا إنفستمنت أوفرست 

 . ليمتد 
 

 المناصب الحالية 

 (. للمخاطربوبا )الرئيس التنفيذي  •

ي الفريق التنفيذي(.  •
 بوبا )عضو فن

وع   • ق األوسط القابضة ذ.م.م. )مرسر كة بوبا الرسر شر

ن  ك بي 
 بوبا/ناظر( مشت 

ن الصحي المحدودة • كة ماكس بوبا للتأمي   . شر

 

 المناصب السابقة 

 )الرئيس التنفيذي(سواق النامية لأل  العالمية بوبا  •

 بوبا )الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية(  •

ي  •
فن التنفيذي  إدارة/الرئيس  مجلس  رئيس/عضو 

 .)
 
ي إندونيسيا )سابقا

ماتا فن  بنك بت 

 
 المؤهالت 

ي  حاصل عىل  
فن ف  الرسر مرتبة  مع  البكالوريوس  درجة 

ي المملكة  
دراسة التاري    خ الحديث من جامعة دورهام فن

 م. 1985عام  المتحدة 
 

 
 
 
 
 

 

ناظر  هشام  المهندس/ لؤي   

 رئيس مجلس اإلدارة )غث  تنفيذي(
 

منذ  العربية  بوبا  كة  شر إدارة  مجلس  وعضو  رئيس 

ناظر ورئيس  م. ومؤسس مجموعة  2008إنشائها عام  

وهو إدارتها  مختلف   مجلس  ي 
فن إدارة  مجلس  عضو 

 منصب رئيس  
 
كات التابعة للمجموعة. شغل سابقا الرسر

السعودي   اإلتحاد  نادي  إدارة  القدم  مجلس  لكرة 

األولمبية   اللجنة  إدارة  مجلس  لرئيس  نائب  ومنصب 

السعودية السعودي  العربية  لالتحاد  السابق  الرئيس   ،

الضمان  للجودو،   مجلس  ي 
فن  
 
عضوا  

 
سابقا ن  عي  كما 

 . ي
 الصحي التعاونن

 

أي   ي 
فن إدارة  مجلس  عضوية  لؤي  المهندس  يشغل  ال 

كة مساهم ي مدرجة    ةشر
   أخرى، حيث يقضن

 
الدورة    حاليا

إدارة   الخامسة مجلس  ي 
فن عن    له   

ً
ممثال العربية،  بوبا 

 مجموعة ناظر. 

 
 حالية المناصب ال

 رئيس مجلس اإلدارة

كة مجموعة ناظر  •  شر

امج الحديثة لخدمات الحاسب اآلىلي   • كة حلول الت  شر

 المحدودة  

كة أساس للرعاية الصحية  •  شر

ي   • كة العربية للتسويق الطن 
 الرسر

كة لؤي هشام  •  ة ناظر المحدودشر

كة ناظر بوبا لألجهزة الطبية •  شر

 المكرمة المجلس االستشاري للتجمع الصحي بمكة   •

  
 مناصب أخرى 

كة العيادات الطبية الدولية • يك( شر  )شر

الصحية  • والخدمات  الكىل  لغسيل  ناظر  كة  شر

يك(  المتقدمة المحدودة  )شر

م العربية المحدودة • كة ديافت   )عضو مجلس إدارة(   شر

)عضو   • ذ.م.م.  القابضة  األوسط  ق  الرسر بوبا  كة  شر

 مجلس إدارة( 

 

 المناصب السابقة 

السعودي  رئيس سابق   • اإلتحاد  نادي  إدارة  لمجلس 

 لكرة القدم 

واألجهزة   • لألدوية  الموحد  اء  للرسر الوطنية  كة  الرسر

 والمستلزمات الطبية. 

كة العربية لتنظيم المؤتمرات •  . الرسر

 . نائب رئيس اللجنة األولمبية العربية السعودية •

 للجودو. رئيس اإلتحاد السعودي  •

ي عضو مجلس إدارة بمجلس الضمان الصحي التعا  •
 ونن

 
 المؤهالت 

ي الهندسة الميكانيكية  
حاصل عىل درجة البكالوريوس فن

عام   أنجلوس  لوس  ي 
فن جامعة كاليفورنيا  م،  1987من 

ي إدارة 
 كما حصل عىل درجة الماجستت  فن

عام   أنجلوس  لوس  ي 
فن جامعة كاليفورنيا  من  األعمال 

 م. 1989

 



 مجلس اإلدارة  

INTERNAL 
INTERNAL 

 28من  12صفحة 

  

 الدكتور عبدهللا إلياس 

 عضو مستقل 

 
ي  
فن وعضو  العربية  بوبا  ي 

فن مستقل  إدارة  مجلس  عضو 
يوليو   منذ  المخاطر  إدارة    عبد هللا د.  .  م2019لجنة 

 
 
وحاليا كريم،  ي 

فن مؤسس  يك  قيادتها    شر ي 
فن عضو 

  ، ي
ي تأسيس عنوانن

التنفيذية. وقبل ذلك، بادر وشارك فن
ي مجال التوصيل. يشغل د.  

كة سعودية ناشئة فن وهي شر
عدة    عبد هللا إدارة  مجالس  ي 

فن العضويات  من  ا 
 
عدد

كات خاصة وعامة، كما قاد مشاري    ع استشارية إدارية   شر
ق  ق آسيا والرسر ي أوروبا والواليات المتحدة وجنوب شر

  فن
 األوسط.  

 
ته األوىل، و   عبد هللا  د.   فت 

 
 يشغل حاليا

 
ي    ليس عضوا
فن

بوبا  أي   كة سعودية مدرجة غت   تابع لرسر إدارة  مجلس 
 العربية.  

 
 مناصب حالية  

ة والمتوسطة السعودي   • بنك المنشآت الصغت 

 )مجلس اإلدارة( 

 كابيتال )مجلس المستشارين(   رائد فنترسر  •

يك مؤسس ورئيس  • كة كريم )شر ي  شر
مجلس اإلدارة فن

 السعودية( 

ة والمتوسطة  • الهيئة العامة للمنشآت الصغت 

 )مجلس اإلدارة( 

 نون أكاديمي )مجلس اإلدارة(  •

 

 مناصب سابقة  

 )اللجنة االستثمارية(  صندوق االستثمارات العامة •

نت •  )الوكيل السعودية(   روكيت إنت 

يك مؤسس وعضو منتدب(  • ي )شر
 عنوانن

ن  شت  مانجمنت   • كونسالتنج )كبت  االستشاريي 

 ) ن  اإلداريي 

 
 المؤهالت 

ي إدارة  
ف فن يحمل شهادة دكتوراه مع مرتبة الرسر

ي  
األعمال من الجامعة الراينية الفستفالية العليا فن

 آخن، ألمانيا. 
ي علوم الحاسب اآلىلي من الجامعة  

يحمل ماجستت  فن
ي آخن، ألمانيا. 

 الراينية الفستفالية العليا فن
 

 

 األستاذة هدى الغصن  

 عضو مستقل 

 
ي بوبا العربية منذ يوليو 

عضو مجلس إدارة مستقل فن
المديرة  م2019 منصب  هدى  األستاذة  شغلت   .

وهي   السعودية.  أرامكو  ي 
فن ية  البرسر للموارد  التنفيذية 

العربية   سويس  بنك كريديت  إدارة  مجلس  ي 
فن عضو 

شيحات   ي لجنة الت 
السعودية ومعهد اإلدارة العامة، وفن

السعودية.   االتصاالت  كة  شر ي 
فن األستاذة والمكافآت 

عربية إلدارة  هدى هي رئيسة مجلس أمناء الجمعية ال
ية.    الموارد البرسر

 
ي مجلس إدارة بنك كريديت  األستاذة هدى هي  

عضو فن
مدرجة(.  سعودية  كة  )شر السعودية  العربية  سويس 

ي بوبا العربية. 
تها األوىل فن ا فت   وهي تشغل حالي 

 
 مناصب حالية  

 معهد اإلدارة العامة )عضو مجلس إدارة(  •

ي   •
فن )عضو  السعودية  االتصاالت  كة  لجنة  شر

شيحات والمكافآت(   الت 

)عضو   • السعودية  العربية  سويس  كريديت  بنك 

 مجلس إدارة( 

 

 مناصب سابقة 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )عضو   •

 مجلس إدارة( 

 أرامكو السعودية )مديرة تنفيذية(   •

كة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير )ياشف(  • )عضو   شر

 مجلس إدارة( 

ن   • )عضو   أرامكو للرعاية الصحيةمركز جونز هوبكتن

 مجلس إدارة( 

 )عضو مجلس إدارة( أرامكو آسيا  •

مجلس أمناء الجمعية العربية إلدارة الموارد   •

ية )الرئيسة(   البرسر

كة  • )سادكو( )عضو    أرامكو السعودية للتطوير شر

 مجلس إدارة( 

كة أرامكو السعودية إلدارة االستثمار  • )عضو   شر

 مجلس إدارة( 

 
 المؤهالت 

ي إدارة األعمال من تحمل 
درجة الماجستت  فن

ي واشنطن العاصمة،  
الجامعة األمريكية فن

 الواليات المتحدة. 

ي من   ن ي األدب اإلنجلت 
تحمل شهادة البكالوريوس فن

ي الرياض. 
 جامعة الملك سعود فن

 األستاذ زيد القويز 
 عضو مستقل 

 
ي بوبا العربية منذ  

،  م2014عضو مجلس إدارة مستقل فن
 
 
عضوا يوليو    وأصبح  ي 

فن المراجعة  لجنة  ي 
.  م2019فن

 
 
ي بوبا العربية، كان عضوا

  خالل سنوات عمله السابقة فن
شيحات والمكافآت حيث كان   ي عدة لجان: لجنة الت 

فن
لجنة   اللجنة،  ورئيس  مستقل  إدارة  مجلس  عضو 

 .
 
 االستثمار كرئيس وقبلها بصفته عضوا

 
البنك   إدارة  مجلس  ي 

فن عضو  زيد  األستاذ  األهىلي  إن 
 
 
حاليا يشغل  وهو  مدرجة(.  سعودية  كة  )شر   التجاري 

ي بوبا العربية.  
ته الثالثة فن  فت 

 
 مناصب حالية 

وعضو   • إدارة  مجلس  )عضو  التجاري  األهىلي  البنك 

شيحات   الت  لجنة  ورئيس  التنفيذية،  اللجنة 

 والمكافآت(. 

مجلس   • )عضو  المالية  الدوىلي  الخليج  بنك  كة 
شر

شيحات والمكافآت(. إدارة، رئيس   لجنة الت 

)ماسك(   • لالستثمار  وأوالده  السبيعي  إبراهيم  محمد 

امات(.  ن  )رئيس لجنة المخاطر واألصول وااللت 

 

 مناصب سابقة  

كة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار   • شر

 لجنة المراجعة( )عضو مجلس إدارة ورئيس 

كة والية لالستثمار )عضو مجلس إدارة ورئيس   • شر

 لجنة المراجعة( 

كة الراجحي للصناعات الحديدية )ورئيس لجنة   • شر

 المراجعة( 

ي لجنة  •
ي )عضو فن

يطانن البنك السعودي الت 

شيحات والمكافآت(   الت 

ي لجنة المراجعة(  •
كة نون لالستثمار )عضو فن  شر

كة ذاخر للتطوير  • ي لجنة  شر
العقاري )عضو فن

 المراجعة( 

 اليرس لإلجارة والتمويل )عضو مجلس إدارة(  •

لجنة األول كابيتال )عضو مجلس إدارة، رئيس  •

 المراجعة( 

ق األوسط للكابالت المتخصصة )عضو   • كة الرسر شر

 مجلس إدارة( 

ي   • ي إتش إس ن 
كة فن مجلس صناديق االستثمار المشت 

 )عضو مجلس إدارة(  شي العربية السعودية

كة الخليج للتمويل )عضو مجلس إدارة(  •  شر

 
 المؤهالت 

ي المحاسبة من  
يحمل شهادة بكالوريوس فن

جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية  

 (. م1987) 

 

 األستاذة جوي لينتون 
 عضو غث  تنفيذي

 
اللجنة   وعضو  العربية،  بوبا  إدارة  مجلس  عضو 

ي عام  
كعضو تنفيذي    م2016التنفيذية. تم تعيينها فن

انضمت   بوبا.  كة  لرسر الرئيشي  اإلدارة  مجلس  ي 
فن

عام   بوبا  كة  لرسر جوي     م2011األستاذة 
 
أيضا   وهي 

إدارة   مجلس  ليمتد،  عضو  ن  أوفرست  إنفستمنت  بوبا 
ي الفريق  

كة بوبا وعضو فن والرئيس التنفيذي الماىلي لرسر
 
 
أيضا وهي  كة    التنفيذي.  شر ي 

فن تنفيذي  غت   عضو 

كة هي  ماكس بوبا، و ن التابعة لمجموعة بوبا  شر التأمي 

كانت   بوبا،  كة  لرسر جوي  انضمام  وقبل  الهند.  ي 
فن

كة ناشيونال فو   ز.  دالرئيس التنفيذي الماىلي لرسر
 

ي بوبا العربية،   تها تشغل األستاذة جوي فت  
األوىل فن
ن ليمتد.   بوبا إنفستمنت أوفرست 

ً
 ممثلة

 
 مناصب حالية  

(بوبا ) •  رئيس تنفيذي ماىلي

ي مجلس اإلدارة وعضو اللجنة عضو  بوبا ) •
تنفيذي فن

 التنفيذية(

ن ليمتد )عضو مجلس إدارة(  •  بوبا إنفستمنت أوفرست 

ن المحدودة )عضو مجلس   • كة التأمي  ماكس بوبا، شر

 إدارة( 

 بوبا فايننس المحدودة )عضو مجلس إدارة(  •

 

 مناصب سابقة  

اتيجية الخدمات الصحية   –بوبا )مدير عام  • است 

 واالستحواذ( وعمليات الدمج 

ية مكلف(  •  بوبا )مدير موارد برسر

اليا ونيوزلندا )مدير ماىلي وتجاري(  •
 بوبا أست 

• ) اليا )الرئيس التنفيذي الماىلي  بوبا أست 

ن ليميتد )مدير غت  تنفيذي(  • كة بيغا تشت   شر

ا بناشيونال فودز )الرئيس   •
 
ليون، المعروفة سابق

 )  التنفيذي الماىلي

 
 المؤهالت 

ي التجارة من  
حاصلة عىل درجة البكالوريوس فن

اليا )  (. م 1987جامعة مالبورن، أست 

ن    األستاذ مارتن هيوسير
 عضو غث  تنفيذي

 
كة بوبا العربية منذ   ي شر

أكتوبر    1عضو مجلس إدارة فن
   م2018

 
عضوا اإلدارة    وكان  مجلس  ي 

فن تنفيذي  غت  
يناير   ن  بي  بوبا،  كة  لرسر   31وحن     م2014الرئيشي 

ن مارتن كرئيس لمجلس إدارة  م2019ديسمت    . تّم تعيي 

ي  
فن مدرجة(  كة  )شر إن كويست  أكتوبر    1مجموعة 

 م2019
 
أيضا ويشغل  مجلس    .  رئيس  نائب  منصب 

إدارة   مجلس  ورئيس  انكوربوريتد  تلورين  كة  شر إدارة 
. مجموعة ال ي

كة موليس أند كومبانن ي شر
طاقة الدولية فن

 
 
ي شي شي للطاقة، وهي    وهو أيضا

عضو غت  تنفيذي فن
ي مجال االستكشاف واإلنتاج. كان  

كة خاصة تعمل فن شر
 
 
موظفا ي   مارتن  ج  ي  ن  مجموعة  ي 

  (British Gas) فن
بعد   وتقاعد  كاتها،  وشر يطانية  الت     32جروب 

 
ي    عاما

فن
اير   رئيس  م2014فت  منصب  يشغل  وقتها  وكان   ،

ي مجلس اإلدارة.  
 العمليات التنفيذي وعضو فن

 
ي بوبا العربية،  

ته الثانية فن يشغل األستاذ مارتن فت 
 ممث
ً
ن ليمتد.  ال  بوبا إنفستمنت أوفرست 

 
 مناصب حالية  

كة تلورين انكوربوريتد )نائب رئيس مجلس   • شر

 اإلدارة( 

كة موليس  • ي )رئيس مجلس إدارة   شر
أند كومبانن

 مجموعة الطاقة الدولية( 

كة  • شي شي للطاقة المحدودة )عضو مجلس  شر

 إدارة( 

 مجموعة أن كويست )رئيس مجلس إدارة(  •

 مناصب أخرى  

ي جمعية لندن الجيولوجية  •
 زميل فن

ي كلية الشؤون   •
وحدة سياسة الطاقة العالمية فن

نيويورك الدولية والعامة التابعة لجامعة كولومبيا، 

ي المجلس( 
 )عضو استشاري فن

ي المجلس(  •
كة راديا )عضو استشاري فن  شر

 
 المؤهالت 

ي الجيولوجيا من  
حاصل عىل شهادة البكالوريوس فن

   . (م 1979جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة )

ولية   ي الجيولوجيا البت 
حاصل عىل شهادة الماجستت  فن

يال كولج، لندن، المملكة المتحدة   (. م 1983) من إمت 

 

 األستاذ نادر عاشور 

الرئيس التنفيذي الماىلي  – عضو تنفيذي   

تنفيذي ماىلي منذ  العربية كرئيس  بوبا  كة  انضم إىل شر

 م2016نوفمت   
 
وكان عضوا المجالس    .  من  العديد  ي 
فن

ي  
فن المراجعة  ولجنة  اإلدارة  مجلس  فيها  بما  واللجان 

ديافرم   كة  وشر الصلب،  ألنابيب  السعودية  كة  الرسر

لريادة   أرامكو  مركز  ي 
فن االستثمار  ولجنة  السعودية، 

ة تفوق     أربعة عرسر ال األعمال. يتمتع األستاذ نادر بخت 

 
 
ة مهام  مع أرامكو السعودية حيث شغل خاللها عد  عاما

افية وقيادية، بما فيه توليه منصب مدير   ا مهنية وإشر

كة لالكتتاب العام.   فريق جاهزية الرسر

يحمل األستاذ نادر شهادة المحاسب اإلداري المعتمد  
CMA) ( المعتمد  الداخىلي  المدقق  وشهادة   )CIA  ،)

ن   القانونيي  ن  المحاسبي  زمالة  امتحانات  بنجاح  واجتاز 
( عىلCPAاألمريكية  وحصل  الجوائز    (.  من  العديد 

المرموقة بما فيها جائزة األمت  محمد بن فهد للتفوق  
ن   المحاسبي  معهد  من  ن 

ّ
المتمت  األداء  وجائزة   ، العلمي

ن   معهد  (IMAاإلداريي  من  سميث  وليام  وجائزة   ،)
ن ) ن الداخليي   (. IIAالمراجعي 

 
 األستاذ نادر   شغلي

 
ي بوبا   حاليا

ته األوىل فن العربية  فت 

  وليس 
 
كة سعودية  عضوا ي أي مجلس إدارة تابع لرسر
فن

 مدرجة غت  بوبا العربية. 

 
 مناصب سابقة  

 

كة السعودية ألنابيب الصلب )عضو مجلس   • الرسر

 إدارة( 

كة السعودية ألنابيب الصلب )لجنة المراجعة(  •  الرسر

كة ديافرم، السعودية )عضو مجلس إدارة(  •  شر

ي  •
كة السعودية ألنابيب الصلب )عضو فن اللجنة الرسر

اتيجية(   االست 

ي لجنة  كز مر  •
أرامكو لريادة األعمال )عضو فن

 االستثمار( 

عدة، آخرها مدير فريق   اصبأرامكو السعودية )من •

كة لالكتتاب العام(   جاهزية الرسر

 

 المؤهالت 

ي المحاسبة من  
يحمل شهادة بكالوريوس فن

ول والمعادن.   جامعة الملك فهد للبت 

ي إدارة األعمال من  
حاصل عىل درجة الماجستت  فن

المعهد الدوىلي للتطوير اإلداري بمدينة لوزان  

 السويرسية.  

 



 مجلس اإلدارة 

INTERNAL 

 28من  13صفحة 

ي اجتماعات سجل
ن
 المجلس  الحضور ف

 
 . ل الجدول أدناه اجتماعات المجلس وأسماء الحضور اجتماعات. يفّص  7مجلس اإلدارة ، عقد م2020خالل العام 

 

 

 أسماء أعضاء المجلس 
اير  11 فثر مارس  16  أبريل  28  مايو 14  يونيو 23   

29 

 سبتمثر 

18-19 

 نوفمثر 
% 

%86 حصن  حصن  لم يحصن  حصن  حصن  حصن  حصن  المهندس لؤي هشام ناظر  

%100 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  فليترسر األستاذ ديفيد مارتن   

%100 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  األستاذ طل هشام ناظر  

%100 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  القويز  نعبد الرحماألستاذ زيد   

ن  %86 حصن  حصن  حصن  لم يحصن  حصن  حصن  حصن  األستاذ مارتن هيوسي   

%100 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  إلياس عبد هللاالدكتور   

%100 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  األستاذة هدى الغصن   

%100 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  األستاذة جوي لينتون  

%100 حصن  حصن  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  (م2020/ 7/ 1األستاذ نادر عاشور )من   

ين نسبة إجماىلي األعضاء  %100 الحاضن  100%  100%  88%  88%  100%  100%  97%  

 

 

 أبرز موافقات/ قرارات مجلس اإلدارة  
 

ن أبرز قرارات/موافقات المجلس المتخذة خالل العام:   من بي 

شيحات والمكافآت،عمل عقد  •  الرئيس التنفيذي بناًء عىل توصيات لجنة الت 

 لتوصيات اللجنة التنفيذية، م2020خطة التشغيل السنوية للعام  •
 
 ، وفقا

، والبيان الماىلي السنوي وتقرير المجلس السنوي م2020، والرب  ع األول إىل الثالث من  م2019البيانات المالية المؤقتة الربعية، للرب  ع الرابع من العام   •

 الواردة هنا، وذلك بحسب توصيات لجنة المراجعة،  لعالقةوي ااألطراف ذ تعامالت، وتضارب المصالح، و م2019للعام 

ن أعضاء مج • ي طرأت عىل أمناء ش المجلس ولجانه، لتعيي 
ات الن   س اإلدارة ورؤسائها، والتغيت 

وط الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة.  •  أي موافقات مطلوبة بحسب شر

 

 تقييم أداء المجلس/لجانه وأعضائه 
 

كة بشكل دوري   شيحات والمكافآت، وعت  تقّيم الرسر
أداء المجلس/لجان المجلس وأعضاء كل منهما، من خالل جلسات مغلقة يعقدها المجلس عت  لجنة الت 

شيحات والمكافآت.  كة ورؤساء اللجنة، بالتعاون مع لجنة الت   أمانة ش الرسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش مجلس اإلدارة  أمينة
 

كةأمانة ش  –رئيسة  كة، السيدة عبث  البورنوش مجلس أمينة و   الشر  إدارة الشر
 

ة تتخىط ال     ثالثة عرسر تتمتع األستاذة عبت  البورنو بخت 
 
ي    عاما

ام. قبل انضمامها إىل بوبا العربية فن ن ي مجاىلي المخاطر وااللت 
 ، شغلت عبت  عددم2017فن

 
من المناصب   ا

ام   ن كات معروفة، أحدثها مدير أول لقسم االلت  ي شر
ك   قسم  –البارزة فن  يوالخز   اتالرسر

 
ي بنك الجزيرة. وانطالقا

 وخطط عمل فعالة   نة فن
ً
من منصبها هذا، طورت حلوًل

 .بالمتطلبات التنظيمية البنكلضمان امتثال 
 

ن مجلس اإلدارة وسائر المنظمة، وتقود أنشطة ترتبط بمجلس اإلدارة ومختلف لجانه، وهي مسش    ةبصفتها أمين  كة، تعمل عبت  كحلقة وصل بي  ؤولة عن  الرسر
ك ف عىل كافة المسائل المرتبطة باجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بالرسر كة السنوية وإفصاحاتها. ومن خالل دورها هذا، ترسر  .ةتقارير الرسر

 
القو  إنجازاتها إطالق  أبرز  قائمة. ومن  تزال  ي ال 

الن  كة  الرسر إعداد سياسات وإجراءات  العربية، تولت عبت   بوبا  إىل  انضمامها  كة وبرنامج منذ  للرسر السلوكية  اعد 
 
 
  البالغات باإلضافة لذلك، لعبت دورا

 
كات، بحيث تضمن حسن ست  العمل من خالل  محوريا ي قيادة قسم حوكمة الرسر
 .أفضل الممارسات تطبيقفن

 
ي  
ي نظم المعلومات اإلدارية من جامعة دار الحكمة وشهادة دبلوم دوىلي فن

 تحمل عبت  شهادة بكالوريوس علوم فن
 
عىل عدة شهادات   إدارة المخاطر. وهي حائزة أيضا

ام.  ن ي المخاطر التشغيلية، وإدارة المخاطر وااللت 
 فن

 



 لجان مجلس اإلدارة 

INTERNAL 

 28من  14صفحة 

 لجنة المراجعة  

كة، بما يتناسب مع معايت  إعداد التقارير المالية المنا ي مراقبة سالمة البيانات المالية للرسر
ن واألنظمة، يتمثل الدور األساشي للجنة المراجعة فن  بالقواني 

ً
سبة وعمّل

ام ن  عن استعراض عملية   وتقوم اللجنة بمراجعة، وتقديم توصيات إىل مجلس اإلدارة حول الضوابط المالية الداخلية، وإجراءات االلت 
ً
والمراجعة الداخلية، فضّل

اف، من خالل لجنة إدارة المخاطر عىل فعالية عمليات إدارة الم . كما تقوم اللجنة باإلشر ن ن الخارجيي  كة، ال سميا المراجعة الخارجية وأداء المراجعي  ي الرسر
خاطر فن

المالية وتس للتقارير  كة  الرسر إعداد  تب عىل  المت  باألثر  يتعلق  األعمال.  فيما  لها يت   أن   دور   كما 
 
 قيادي  ا

 
 إضافي  ا

 
ام   ا ن االلت  ي 

إدارن  وأداء وموضوعية  فعالية  مراقبة  ي 
فن

ن  ن الوظيفتي  ة لرئيس اللجنة.  انترجعوالمراجعة الداخلية، حيث أن هاتي   مباشر

 

ة اجتماعات والجدول أدناه يوضح تفاصيل م 2020عقدت لجنة المراجعة خالل العام   االجتماعات والحضور: عرسر
 

اير 3 أعضاء لجنة المراجعة  فثر  
24  

اير   فثر

9  

 مارس
أبريل  27  

15  

 يونيو 

26  

 يوليو 

13  

أغسط 

 س

26  

 أكتوبر

17  

 نوفمثر 

18  

 *نوفمثر 
% 

 األستاذ ديفيد هنت
 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن 

100

% 

% 90 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  لم يحصن  حصن  حصن  حصن  األستاذ سليمان الهتالن   

% 90 حصن  حصن  لم يحصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  األستاذ زيد القويز  

 األستاذ وليد شكري
 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن 

100

% 

نسبة إجماىلي األعضاء  

ين  الحاضن
100 %  100 %  100 %  75 %  100 %  100 %  100 %  75 %  100 %  100 %  95 %  

 

ي  *
 نوفمت  هو االجتماع السنوي للجنة المراجعة مع مجلس اإلدارة.  18االجتماع الذي ُعقد فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء لجنة المراجعة
 

 األستاذ سليمان الهتالن 
 عضو مستقل 

 

 

ي لجنة المراجعة لعام كامل.  
ا فن  كان األستاذ سليمان عضو 

 

ة ال تقل عن    يتمتع بخت 
 
ين عاما كاستشاري وعضو مجلس إدارة    عرسر

ي العديد من القطاعات، بما فيها الصناعة،  
أو عضو بإحدى اللجان فن

، والتجزئة، والعقارات.    ن وبات، والتأمي   والمالية، واألغذية والمرسر
 

 

 المؤهالت 

ي المحاسبة من جامعة والية كاليفورنيا، سان دييغو  
يحمل شهادة فن

 ( .  م1998) 

 

ي المحاسبة من جامعة الملك سعود،
   كما يحمل بكالوريوس فن

 . (م1994الرياض )

 األستاذ ديفيد هنت  
 رئيس اللجنة 

 

 
 
ي لجنة المراجعة لعام كامل ورئيس اللجنة    كان األستاذ ديفيد عضوا
فن

 . م2019يوليو  1للدورة الجديدة منذ 

 

ة عالمية ال تقل عن    يتمتع األستاذ هنت بخت 
 
ن عاما ي مجال   ثالثي 
فن

فيها   بما   ، ن والتأمي  والتمويلية  المصفية  ون  الخدمات  وعرسر خمس 

 
 
ي   عاما ي منصب المدير الدوىلي لدى المجموعة المصفية إتش إس ن 
فن

 
 
سابقا شغل  و   . ن    شي  )بي  تكافل  ساب  ي 

فن مدير   م 2007منصب 

ي م2011و
كة ( والرئيس التنفيذي فن ي السعودية.    شر

الخليج للتمويل فن

ا كاستشاري خاص لمجموعة أكتيس الخاصة االستشارية  
 
وعمل أيض

ن   .  م2014و م2012بي 

 

 المؤهالت 

ل بكالوريوس العلوم المصفية والمالية من جامعة لوبورو  يحم

ي المملكة المتحدة )  تقنيةلل
 (. م1987فن

 

 

 األستاذ وليد شكري

 عضو مستقل 

 
 

انضم األستاذ وليد إىل لجنة المراجعة للدورة الجديدة منذ األول من  

من  م2019يوليو   عدد  ورئيس  إدارة  مجلس  عضو  يزال  وال  . كان 

ي مراحل مختلفة من  
كات فن اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة عدة شر

 
 
   النضوج، بدءا

 
كات العائلية، مرورا ي البورصة   بالرسر

كات المدرجة فن بالرسر

إىل    
ً
مجالس  وصوًل من  عدد  ي 

فن عضو  أنه  العالمية. كما  كات  الرسر

 اإلدارات واللجان الدولية والسعودية.  

 

 المؤهالت 

ي تخصص محاسبة اإلدارة الصناعية مع  
يحمل شهادة بكالوريوس فن

ول والمعادن(.  ف )جامعة الملك فهد للبت   مرتبة شر

ن األمريكية )شهادة   ن القانونيي  يحمل شهادة زمالة المحاسبي 

ي المعتمد
 (المحاسب القانونن

 ( السعودية  ن  القانونيي  ن  المحاسبي  زمالة  شهادة  الهيئة  يحمل 

) ن ن والمحاسبي   السعودية للمراجعي 

 األستاذ زيد القويز 

ي مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة 
ن
 عضو مستقل ف

 

 

 م2014عضو مجلس إدارة مستقل منذ  
 
ي لجنة المراجعة    ، وأصبح عضوا
فن

. أمضن األستاذ زيد عدة سنوات  م2019للدورة الجديدة منذ األول من يوليو  

نائب   وكان  ي 
المصفن القطاع  ي 

العربية  العام  مدير  ال فن شي  ي  ن  إس  إتش  ي 
فن

 السعودية. 

 
 

 

 المؤهالت 

ي المحاسبة، جامعة الملك سعود، السعودية  
يحمل بكالوريوس فن

 (. م1987) 
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 اللجنة التنفيذية  
 

ي القيام بدعم مجلس اإلدارة من خالل مراقبة أداء العمل بصفة مستمرة ومراجعة األهداف المالية والخطط ا
لتشغيلية السنوية يتمثل دور اللجنة التنفيذية فن

ي حدود هامش المالءة  
اتيجيات وأهداف الماليةوالتوقعات قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها، وضمان أن العمل يست  فن  مراجعة االست 

 
. ويشمل عملها أيضا

ن المجلس و  ي إجراء المراقب  التنفيذيةدارة  اإل األعمال، والعمل بمثابة "جرس" بي 
ي   ةفن

ومنح الموافقات مما يزيد من كفاءة المجلس ويعزز عمليات صنع القرار فن

ي نطاق عملها،
كة. كما تستعرض وتوافق عىل النحو المحدد فن ي إطار تفويض السلطات المعتمد من قبل مجلس اإلدارة ، بعض الجوانب ذات الطابع   الرسر

وفن

 بجميع المتطلبات النظامية 
 
كة تماما ام الرسر ن  .التجاري، وتضمن الت 

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية
 

ديفيد فلتشر / األستاذ   

 عضو اللجنة التنفيذية )غث  تنفيذي(

 
ي بوبا  عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس  

اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية فن
ي  2014العربية منذ عام  

الرئيس التنفيذي للمخاطر فن  منصب 
 
م. ويشغل حاليا

ي لندن بالمملكة المتحدة، وعضو  
ن الصحي الدوىلي الواقعة فن بوبا، مجموعة التأمي 

ي بنك ستاندرد تشارترد 
الفريق التنفيذي فيها. كان لديه مهنة مصفية واسعة فن

ي 
الرئيس    وسين  ومنصب  الداخلية  المراجعة  رئيس  منصب  شغل  حيث  بانك، 

 التنفيذي. 
 
 

 المؤهالت 
ي دراسة التاري    خ الحديث من  

ف فن حاصل عىل درجة البكالوريوس مع مرتبة الرسر
ي المملكة المتحدة عام 

 م. 1985جامعة دورهام فن

ناظر  هشام المهندس/ لؤي    

 رئيس اللجنة التنفيذية )غث  تنفيذي(
 

كة بوبا العربية منذ إنشائها عام  رئيس   م. ومؤسس  2008وعضو مجلس إدارة شر

كات   مجموعة ناظر ورئيس مجلس إدارتها وهو ي مختلف الرسر
عضو مجلس إدارة فن

اإلتحاد   نادي  إدارة  مجلس  رئيس  منصب   
 
سابقا شغل  للمجموعة.  التابعة 

 لرئيس مجلس إدارة اللجنة األولمبية العربية  
 
السعودية، السعودي ومنصب نائبا

مجلس   ي 
فن  
 
عضوا  

 
سابقا ن  عي  للجودو، كما  السعودي  لالتحاد  السابق  الرئيس 

 . ي
 الضمان الصحي التعاونن

 

 المؤهالت 
ي  
ي الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا فن

حاصل عىل درجة البكالوريوس فن

ي إدارة  1987لوس أنجلوس عام  
 م، كما حصل عىل درجة الماجستت  فن

ي لوس أنجلوس عام  
 م. 1989األعمال من جامعة كاليفورنيا فن

 

 األستاذة/ جوي لنتون

 عضو اللجنة التنفيذية )غث  تنفيذي(

 
ي عام  عضو مجلس  

م  2016إدارة بوبا العربية وعضو اللجنة التنفيذية. عينت فن

ن الصحي   كة بوبا، مجموعة التأمي  ي مجلس اإلدارة الرئيشي لرسر
كعضو تنفيذي فن

ي لندن بالمملكة المتحدة. 
 الواقعة فن

 

كة بوبا عام    عضو مجلس إدارة 2011انضمت األستاذة/ جوي لرسر
 
م، وهي أيضا

ن  كة بوبا إنفسمنتس اوفرست  كة بوبا وعضو  شر  ليمتد، والرئيس التنفيذي الماىلي لرسر

ي الفريق التنفيذي. 
 فن

 
 المؤهالت 

ي التجارة من جامعة مالبورن عام  
 . م1987حاصلة عىل درجة بكالوريوس فن

ناظر  هشام  طل / األستاذ    

الرئيس التنفيذي )عضو تنفيذي(  -عضو اللجنة التنفيذية   
 

كة بوبا   يشغل األستاذ طل ناظر منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرسر

م، يتضمن قسم اإلدارة 2008العربية وهو عضو بمجلس إدارتها منذ إنشائها عام  

 التنفيذية من التقرير عىل كامل التفاصيل.  

 

 المؤهالت 
جامعة   من  االقتصاد  ي 

فن البكالوريوس  درجة  عىل  لوس  حاصل  ي 
فن كاليفورنيا 

عام   األمريكية  المتحدة  الواليات  درجة  1996أنجلوس،  عىل  حصل  ولقد  م؛ 

 
 
ي إدارة األعمال من كلية وارتون بوالية بنسلفانيا األمريكية متخصصا

الماجستت  فن

اء عام  ي مجال التمويل والرسر
 . م2001فن

 

 يوضح تفاصيل االجتماعات والحضور:  أدناهاجتماعات والجدول  ةستم 2020عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام 
 

 % ديسمثر  10 نوفمثر  18 نوفمثر  4 سبتمثر  29 يونيو 23 مارس  3 أعضاء اللجنة التنفيذية  

 %38 حصن  حصن  حصن  حصن  لم يحصن  حصن  المهندس لؤي هشام ناظر  

 %100 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  مارتن فليترسر األستاذ ديفيد 

 %100 حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  حصن  األستاذ طل هشام ناظر

ت  األستاذة جوي لينتون ت  حصن ت  حصن ت  حصن ت  حصن  %38 لم تحصن  حصن

ين   %29 %57 %001 %100 %001 %75 %100 نسبة إجماىلي األعضاء الحاضن

 لجنة االستثمار 

ي   االستثمار   لجنة  أهداف  تتمثل
كة  مساعدة  فن كة  الخاصة  االستثمار   سياسات  تطوير   عىل  الرسر ام  من  والتأكد   بالرسر ن ي   االستثمارات  إدارة  عىل   عالوة  ،بتنفيذها   االلت 

  فن

كة كة.  اليةالم والمالءة السيولة متطلبات  باالعتبار  األخذ  ومع اإلدارة، مجلس قبل من بها  المسموح المخاطر  مراعاة مع العوائد  أفضل لتحقيق الرسر  تقوم  كما   للرسر

ن   بالتنسيق  وتقوم  االستثمارات   أداء  بمراقبة  اللجنة كة  وداخل  خارج  االستثمار   مدراء  بي  ام  لضمان   العربية  بوبا   شر ن كة  الت   السعودي   المركزي  البنك  بضوابط  الرسر

يعة.   بتعاليم  الكامل  وتقيدها   باالستثمارات  الخاصة كة  استثمارية  استشارات  اللجنة  تقدم  سية،الرئي  ومهامهما   واجباتها   إىل   وباإلضافة  الرسر  اإلدارة،  ولمجلس  للرسر

ي  المالية المؤسسات عىل  تصادق كما 
كة ترغب الن   لديها.  باالستثمار  الرسر

 

 أعضاء لجنة االستثمار  
 

 يىلي ااألستاذ/ أندرو ب

 عضو اللجنة )غث  تنفيذي(

 

بوبا  لمجموعة  األصول  إدارة  شغل    . رئيس  ذلك  قبل 
ي إدارة الخز 

االستثمار المختلفة  و نة  يمناصب مختلفة فن
ي المملكة المتحدة

كات المدرجة فن ي الرسر
 . فن

 
 المؤهالت 

 (. CFAمحلل ماىلي معتمد )
الخز  أمناء  جمعية  ي 

فن مؤهل  كات  يعضو  للرسر نة 
(AMCT ( ن ن التقنيي   (. MSTA( وجمعية المحللي 

 (. IMCشهادة إدارة االستثمار )
ي 
 االقتصاد والفلسفة.  بكالوريوس فن

 

 األستاذ/ سلمان الفارس 

 عضو اللجنة )مستقل(

 
منذ   العربية  المجد  كة  لرسر التنفيذي  م،  2017الرئيس 

عضو   القابضة،  فالكوم  كة  لرسر اإلدارة  مجلس  رئيس 
ي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

مجلس إدارة فن
كة   ي شر

وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية فن
عام   من  االستثمارية  رئيس  2018حصانة  ونائب  م 

ي تيك
 انفست.  مجلس اإلدارة فن

 
 المؤهالت 

ي نظم معلومات   
يحمل شهادة البكالوريوس العلمية فن

المتحدة   بالواليات  أريزونا  والية  جامعة  من  الحاسب 

 . األمريكية

 األستاذ/ أسامة شاكر 

 رئيس اللجنة )مستقل( 
 
مجلس   وعضو  ي كابيتال  ن  آي  ي  لح  التنفيذي  الرئيس 

م، رئيس وعضو لجنة االستثمار  2016اإلدارة منذ عام  
اير  كة بوبا العربية منذ يناير/فت   م. 2019لدى شر

 
 

 المؤهالت 

ي اإلحصاء من جامعة   
يحمل شهادة ماجستت  العلوم فن

األمريكية، وشهادة   المتحدة  بالواليات  والية كولورادو 

الكمية من   األساليب  ي 
اإلدارية فن العلوم  ي 

فن بكالوريوس 

 جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. 

 
 

 

 والحضور:  االجتماعات تفاصيل يوضح أدناه  والجدول اجتماعات أرب  ع م2020  العام خالل االستثمار  لجنة  عقدت

 % ديسمثر   17 أكتوبر  22 يوليو 27 مايو 13 أعضاء لجنة االستثمار  

 حاضن  حاضن  حاضن  حاضن  األستاذ أسامة شاكر  
100 % 

 حاضن  لم يحصن  حاضن  حاضن  األستاذ سلمان الفارس
75 % 

 حاضن  حاضن  حاضن  حاضن  األستاذ أندرو بايىلي 
100 % 

ين  %92 %100 %75 %100 %100 نسبة إجماىلي األعضاء الحاضن

 

ي عضوية لجنة االستثمار خالل 
ن
ات ف  العام التغث 

 

ي  االستثمار  لجنة عضوية  من دوونر  نيال  األستاذ/  استقال
ي  االستثمار   لجنة لعضوية  يىلي اب اندرو  األستاذ/  وانضم م،2020  أبريل  30 فن

 م. 2020 مايو  1 فن
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شيحات والمكافآت   لجنة الثر
 : ي التاىلي

شيحات والمكافآت فن  يتمثل دور لجنة الت 

   اللجان  وأعضاء  اإلدارة   مجلس  أعضاء  بشأن  والتوصية  االختيار   يخص  فيما   الفعالة  اإلدارة •
 
ي   بما   واإلجراءات  والسياسات  للوائح   وفقا

 يةاستقالل  ضمان  ذلك   فن

ن   األعضاء اح  لمنع  أسباب  توجد   ال   وأنه  مصالح  تعارض  حالة  وجود   وعدم   المستقلي    لجانه   أو   المجلس  ألعضاء  سواء  النظامية   الجهات  قبل  من   العضوية  اقت 

كة قبل من العضوية طلب تقديم قبل وذلك  السعودي.  المركزي للبنك الرسر

 اإلدارة.  لمجلس بالموافقة التوصية ورفع المجلس ولجان المجلس وتركيبة هيكل تقييم •

شيح وسياسات المجلس ولجان للمجلس العضويات متطلبات مراجعة • ن  الت  ن  موافقة ورصد  سنوي بشكل والتعيي   عليها.   المساهمي 

ن  قطاع مع يتوافق بما  المجلس، ولجان المجلس ألعضاء والبدالت  التعويضات بشأن واضحة سياسات تطوير  •  بها.  المجلس وتوصية التأمي 

كة.  الخاصة األجل طويلة الحوافز  بخطة اإلدارة مجلس توصية •  بالرسر

ي  التنفيذي الفريق مكافآت بسياسة اإلدارة مجلس توصية •
كة فن .  مكافآت  وسياسة الرسر ن  الموظفي 

ة والحوافز  األجور  عىل والموافقة المراجعة •  التنفيذية.  اإلدارة وأعضاء التنفيذي للرئيس جلاأل  الطويلةو  القصت 

 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 •

 

 

شيحات والمكافآت   الدورة الجديدة للجنة الثر

 

ي 
شيحات والمكافآت فن اير   12تم تشكيل واعتماد لجنة الت  ن أعضائها م 2020فت   . وذلك بموجب استالم عدم ممانعة البنك المركزي السعودي عىل تعيي 

 

شيحات والمكافآت خالل العام   تفاصيل االجتماعات والحضور:  أدناهاجتماعات ويوضح الجدول   ةثالثم 2020عقدت لجنة الت 

 

شيحات والمكافآت  اير 26 أعضاء لجنة الثر فثر مايو  4  نوفمثر  17   % 

ت  األستاذة هدى الغصن   ت  حصن ت  حصن  100%  حصن

 100%  حصن  حصن  حصن  األستاذ عمر نجار

ن   100%  حصن  حصن  حصن  األستاذ مارتن هيوسي 

ين   نسبة إجماىلي األعضاء الحاضن
 %100  %100  %100  %100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيحات والمكافآت   أعضاء لجنة الثر
 

ن   األستاذ/ مارتن هيوسير

 عضو اللجنة )غث  تنفيذي(
 

كة بوبا العربية منذ   ي شر
أكتوبر    1عضو مجلس إدارة فن

ليمتد  2018 ن  اوفرست  انفيمسنت  بوبا  عن   
ً
ممثال م 

غت    عضو  والمكافآت، كان  شيحات 
الت  لجنة  وعضو 

كة بوبا، مجموعة   ي مجلس اإلدارة الرئيشي لرسر
تنفيذي فن

بالمملكة   لندن  ي 
فن تقع  ي 

الن  الدوىلي  الصحي  ن  التأمي 
يناير   منذ  وحن   2014المتحدة،  ديسمت     31م 

 م.  2019

 
 المؤهالت 

جامعة    من  الجيولوجيا  ي 
فن البكالوريوس  شهادة 

عام    نيوكاستل  المتحدة  المملكة  ا،  إنجلت  ي 
م،  1979فن

يال   ولية من إمت 
ي الجيولوجيا البت 

وشهادة الماجستت  فن

ا، المملكة المتحدة عام    .م1983كولج لندن، إنجلت 

 األستاذ/ عمر نجار 

 عضو اللجنة )مستقل(

 
ي تقوم  

ي مؤسسة مسك والن 
امج فن الرئيس التنفيذي للت 

اتيجيبدعم   برامج    ها إست  قيادة  خالل  من  الطموحة 
يشغل  المؤسسةومبادرات   جعلته  العالمية  ته  خت   .

كة الخدمات األرضية السعودية،   ي شر
مناصب قيادية فن

االقتصادية،   هللا  عبد  الملك  ومدينة  تصنيع،  كة  وشر
كة يونيليفر.   وشر

 
 المؤهالت 

ي إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال
   .ماجستت  فن

الصناعية   الهندسة  ي 
الماجستت  والبكالوريوس فن درجة 

 .وهندسة النظم
 

 

 األستاذة/ هدى الغصن  

 رئيس اللجنة )مستقل( 

 

منذ  العربية  بوبا  ي 
فن مستقل  إدارة  مجلس  عضو 

شيحات  م  2019/ 7/ 1 الت  لجنة  وعضو  ورئيسة 
منذ   اير    12والمكافآت  األستاذة  2020فت  شغلت  م. 

ي  
فن ية  البرسر للموارد  التنفيذية  المديرة  منصب  هدى 

بنك   إدارة  مجلس  ي 
فن عضو  وهي  السعودية.  أرامكو 

اإلدارة   ومعهد  السعودية  العربية  سويس  كريديت 
كة  شيحات والمكافآت برسر ي لجنة الت 

العامة، وعضو فن
أمناء  االتص مجلس  رئيسة  هي  هدى  السعودية.  االت 

ية.   الجمعية العربية إلدارة الموارد البرسر

 
 المؤهالت 

ي إدارة األعمال من الجامعة 
تحمل درجة الماجستت  فن

األمريكية  المتحدة  الواليات  بواشنطن،  األمريكية 
جامعة   من  ي  ن اإلنجلت  األدب  ي 

فن البكالوريوس  وشهادة 
 الملك سعود بالرياض 
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 لجنة إدارة المخاطر 
 

ي يتمثل الدور الرئيشي للجنة إدارة  
كة بوبا   المخاطر فن اف عليها من خالل شر اتيجية الخاصة بإدارة المخاطر واإلشر ي وضع وتنفيذ االست 

مساعدة مجلس اإلدارة فن

اتيجية المخاطر، وتطوير العمل اف حاالت التعرض للمخاطر الحالية، واست  ية الشاملة لإلقبال عىل المخاطر وتجاوزها، ورصد فعالية العربية. ويشمل هذا اإلشر

ي تشمل سياسات
ي   عىل مستوىالمخاطر، وتعزيز ثقافة إدراك المخاطر    وإجراءات وضوابط  إطار إدارة المخاطر والن 

ن فن م اللجنة بالتمت  ن
كة بوبا العربية. كما تلت  شر

 إدارة المخاطر وتعزيز بوبا العربية من خالل: 

ي إدارتها لتقديم أداء مستدام.  •
 االطالع عىل المخاطر والمشاركة فن

كة بوبا العربية والعمل عىل  • .  مواضعالحصول عىل لمحة عامة عن حاالت المخاطر لرسر  الخطر بشكل شموىلي

اح إدراك المخاط •  مجلس اإلدارة، عند الحاجة. للمخاطر ا لبقتعىل مستوى  التعديلر الناشئة واقت 

كة بوبا العربية واآلليات الخاصة بتنفيذها  •  . تحديد ثقافة المخاطر الخاصة برسر

 . التنظيمية الئحتها  اطار  التوصية بالموافقة عىل السياسات ضمن •

•  
 
كات، وفقا اف عىل تنفيذ حوكمة الرسر كات الخاصة بهيئة  95و  94للمادة  اإلشر  . سوق المالمن لوائح حوكمة الرسر
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اير  26 أعضاء لجنة إدارة المخاطر  فثر مايو  4  نوفمثر  17   % 

 100% حصن  حصن  حصن  الدكتور خالد الفداغ  

 100% حصن  حصن  حصن  إلياس عبد هللاالدكتور 

 100% حصن  حصن  حصن  األستاذ جيمس أوريلىلي 

 100% حصن  حصن  حصن  األستاذ رامي مكارم  

ين   100% 100% 100% 100% نسبة إجماىلي األعضاء الحاضن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء لجنة إدارة المخاطر 
 

 دكتور/ عبدهللا إلياس 

)مستقل( عضو اللجنة   
 

 

ي لجنة إدارة المخاطر منذ  
ي بوبا العربية وعضو فن

عضو مجلس إدارة مستقل فن
ي قيادتها    عبد هللام. د.  2019/ 7/ 1

 عضو فن
 
ي كريم، وحاليا

يك مؤسس فن شر
كة سعودية   التنفيذية. وقبل ذلك ( وهي شر ي

ي تأسيس )عنوانن
بادر وشارك فن

. يشغل د.  ىلي
ن ي مجال التوصيل المتن

ي   عبد هللا ناشئة فن
عدد من العضويات فن

بأدوار استشارية   كات خاصة وعامة، وقام قبل ذلك  مجالس إدارة عدة شر
ق األوسط ق آسيا والرسر ي أوروبا والواليات المتحدة وجنوب شر

 .إدارية فن
 

 المؤهالت 

ي 
ي إدارة األعمال ودرجة ماجستت  فن

ف فن يحمل شهادة دكتوراه مع مرتبة الرسر
، جميعها من الجامعة الراينية الفستفالية العليا بآخن   علوم الحاسب اآلىلي

 األلمانية. 

 دكتور/ خالد الفداغ 

 رئيس اللجنة )مستقل( 

 
ي مجلس إدارة  

عضو مجلس إدارة التجمع الصحي األول، وعضو مستقل فن
ي أكوا باور، وعضو إداري  فيجن ان

ام فن ن فيست، ورئيس لجنة المخاطر وااللت 
كة السعودية للصناعات   ي سابك وسبيماكو )الرسر

ي لجنة المراجعة فن
مستقل فن

ي  
ي لجنة المخاطر فن

الدوائية والمستلزمات الطبية(، وعضو إداري مستقل فن
 صندوق االستثمارات العامة. 

 
 المؤهالت 

ي الهندسة الميكانيكية، ميكانيكا تطبيقية من   خالد يحمل د.  
شهادة دكتوراه فن

شهادة  ويحمل  المتحدة،  بالمملكة  ا  إنجلت  ي 
فن اطورية  اإلمت  لندن  كلية 

ي مانشست  بالمملكة  
ي نفس التخصص من جامعة فيكتوريا فن

ماجستت  علوم فن
 المتحدة. 

 

 

 األستاذ/ رامي مكارم

)غث  تنفيذي( عضو اللجنة   

 

الماىلي  التنفيذي  الرئيس   
 
وسابقا ناظر،  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس   

 
حاليا

كة قابضة باإلمارات العربية المتحدة لخمس سنوات، وكان قبلها مدير   لرسر
ي  
كة تقنية متعددة الجنسيات بالرياض، وعمل قبلها كمدقق فن ي شر

التمويل فن
  . ي كة بجدة وأبو ظن 

 شر

 

 المؤهالت 

شهادة   ودبلوم  يحمل  لألعمال  لندن  من كلية  األعمال  إدارة  ي 
فن ماجستت  

اتيجية المالية من كلية سعيد إلدارة اإلعمال التابعة   ي االست 
الدراسات العليا فن

معتمد   ي 
قانونن محاسب  وشهادة  المتحدة،  بالمملكة  أكسفورد  لجامعة 

ومحاسب إداري معتمد من الواليات المتحدة األمريكية وبكالوريوس إدارة  

 .مال من لبنانأع

 يىلي ا األستاذ/ جيمس أور  
 عضو اللجنة )غث  تنفيذي( 

 
 

المتحدة   المملكة  ي 
فن للمخاطر  التنفيذي  الرئيس   

 
  األخرى   لألعمالحاليا

التابعة كات  التنفيذي  والرسر المخاطر  له شغل منصب رئيس  ، حيث سبق 
اير   فت  منذ  لها  التابعة  كات  والرسر المدير  2019لبوبا جلوبال   

 
م، وكان سابقا

ي إدارة بوبا العالمية )
ام فن ن (. كما عمل  م 2019- م2018العام للمخاطر وااللت 

ا.  ي بنك إنجلت 
 األستاذ /جيمس فن

 

 المؤهالت 

ي جمعية  
فن منذ زميل  المتحدة  بالمملكة  المعتمدين  ن  القانونيي  ن  المحاسبي 
 م. 2010م وعضو فيها منذ 2015عام  



 فريق اإلدارة التنفيذية

INTERNAL 

 28من  18صفحة 

 )سعودي( التنفيذي الرئيس ناظر،  هشام طل  األستاذ/ 

كة بوبا العربية منذ عام    التنفيذي  ناظر منصب عضو مجلس إدارة والرئيسيشغُل األستاذ طل هشام    األستاذ  ٢۰۰٨لرسر
ُ
 يقود

ُ
كة الرائدة   طلم. وحيث هذه الرسر

ة ن ّ مو المتصاعد والخدمة المتمت 
ّ
ي مجال الرعاية الّصحية ذات الن

ن   تعاونهبمعايت  عالية، اتّسعت دائرة   فن عي  ّ دت مع المرسر
ّ
ي  وتوط

ن فن ن عىل سوق التأمي   والمراقبي 

مي 
ّ
ن و الرعاية الّصحية خدمات المملكة العربية السعودية، ومقد  سواء.  حملة وثائق التأمي 

ّ
 عىل حد

، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة   طل ناظر   / يشغُل األستاذ  ن كة نجم لخدمات التأمي  كات؛ فهو رئيس مجلس إدارة شر عضوية مجالس إدارات عدد من الرسر

ن التابعة للبنك المركزي وعضوظر،  نا وانضم إىل المجلس التنفيذي لمجموعة بوبا كمستشار، وعضو مجلس إدارة األكاديمية   السعودي  اللجنة التنفيذية للتأمي 

، وعضو لجنة القيادات الشاب  المالية وإنديفور  ي
ن الّصحي الخاص التابعة لمجلس الضمان الّصحي التعاونن اتيجية للتأمي 

ة السعودية. كما أنه عضو اللجنة االست 

 العالمية وعضو لجنة منظمة الرؤساء الشباب. 

ي إدارة األعمال من كلية وارتون بوالية بنسلفانيا األمت  
ي مجال التمويل واال يحمُل األستاذ طل درجة الماجستت  فن

 فن
 
ي  (  ستحواذاتكية )متخصصا

م، كما ٢۰۰۱عام  فن

كية عام  ي مدينة لوس انجلوس األمت 
ي االقتصاد من جامعة كاليفورنيا فن

 م. ۱٩٩٦حصل عىل شهادة البكالوريوس فن

 )سعودي( الماىلي  التنفيذي  الرئيس عاشور، نادر  األستاذ/ 

ي شهر نوفمت  من عام  
كة بوبا العربية كرئيس تنفيذي للمالية فن م وتم تعيينه عضو تنفيذي لمجلس إدارة  2016انضم األستاذ/ نادر عاشور إىل الفريق التنفيذي لرسر

ي 
 .  م 2020يوليو  1بوبا العربية فن

كة السعودية ألناب كات ومنها الرسر ي السوق السعودي ومصنع رائد  شغل األستاذ نادر عضوية مجالس إدارات عدد من الرسر
كة مدرجة فن يب الصلب، وتعد الرسر

ي 
كة خاصة لهذه العناية فن ي مجال غسيل الكىل، أكت  شر

وم الطبية الرائدة فن كة ديافت  ق األوسط، باإلضافة إىل شر ي منطقة الرسر
 المنطقة. لألنابيب فن

كة أرامكو   ي شر
 وشغل خاللها عدة مهام    14عمل األستاذ نادر فن

 
افية وقيادية، كان آخر منصب له توليه إدارة فريق جاهزية أرامكو السعودية   يةوظيف عاما وإشر

. هذا باإلضافة إىل مشاركته ي المجال الماىلي
ي   لالكتتاب العام، واالستعداد فن

كة أرامكو السعودية لريادة   فن عضوية لجنة االستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة شر

 األعمال. 

ي إدارة األعمال )  يحمل األستاذ/ نادر عاشور 
فدرجة الماجستت  فن ي القياد  بمرتبة الرسر

ة( من المعهد الدوىلي للتطوير اإلداري بمدينة لوزان السويرسية. وشهادة يفن

ول والمعادن. كما يحمل األستاذ/ نادر شهادات ) ف األوىل من جامعة الملك فهد للبت  ي المحاسبة بمرتبة الرسر
ح امتحانات ( واجتاز بنجا   CIAوCMA  بكالوريوس فن

ن األمريكية ن القانونيي   . (CPA) زمالة المحاسبي 

ن من معهد المحا ، وجائزة األداء المتمت  ي ذلك جائزة األمت  محمد بن فهد للتفوق العلمي
ن  وقد حصل عىل العديد من الجوائز المرموقة بما فن ن سبي   ، (CMA) اإلداريي 

ن  ن الداخليي   .(IIA)وجائزة ويليام سميث من معهد المراجعي 

 )سعودي( األعمال لتطوير  التنفيذي  الرئيس شنيمر، عىلي  األستاذ/ 

ي مجال التسويق والمبيعات واإلدارة العامة، منها  
 فن
 
ين عاما ة تمتد لعرسر ن   8يتمتع األستاذ/ عىلي محمد شنيمر بخت  ي مجال التأمي 

الصحي السعودي، وقد  سنوات فن

ي عام  
ي منصبه الحاىلي فن

كة فن  2013التحق بالرسر
 
كة بوبا العربية، عمل األستاذ/ عىلي وكيال للمحافظ ورئيسا

م كرئيس تنفيذي للشؤون التجارية. قبل التحاقه برسر

ي المملكة العربية السعود
 للعمليات لدى الهيئة العامة لالستثمار فن

 
( لمدة  تنفيذيا

 
 لقسم   5ية )وزارة االستثمار حاليا

 
سنوات كما عمل األستاذ/ عىلي قبل ذلك رئيسا

كة بروكت  آند جامبل لمدة   ن وتوىل مهام تسويق متعددة لدى شر سنوات، يشغل األستاذ/ عىلي   8تسويق مصفية األفراد لدى البنك األهىلي التجاري لمدة عامي 

كة ب ي شر
كة سعودية مساهمة حاليا منصب عضو مجلس إدارة فن كاه )شر كة أحمد محمد صالح باعشن وشر كة سعودية مساهمة عامة( وشر اعظيم التجارية )شر

ي  
ن الصحي التابعة للبنك المركزي السعوديالفرعية لجنة  للامغلقة( وعضوا فن ن الصحي التابعة لمجلس الضمان الصحي   لتأمي  ي اللجنة الدائمة للتأمي 

 فن
 
وعضوا

ي 
ي المملكة العربية السعودية. ، وقد حصل األ التعاونن

( من جامعة الملك عبد العزيز فن ي العلوم )هندسة الحاسب اآلىلي
 ستاذ/ عىلي عىل شهادة البكالوريوس فن

 

 

 

 

 

 

 

 

ية للموارد  التنفيذي الرئيس العمودي، طارق األستاذ/   )سعودي( البشر

ي عام  
ي  م2017انضم األستاذ طارق العمودي إىل بوبا العربية فن

ية، توىل طارق مجموعة واسعة من األدوار القيادية فن . قبل أن يصبح رئيس تنفيذي للموارد البرسر

كة بروكت  آند جامب كة بروكت  آند جامبل. والجدير بالذكر أنه قاد شر ي شر
، فن ن العالمي واإلقليمي ية، عىل المستويي  ي المملكة العربية السعودية إدارة الموارد البرسر

ل فن

ن جديدكقائد للموار  كتي  إدارة شر ي لجنة مجلس 
ا كعضو فن ي سويرسا. يعمل طارق حالي 

كة فن الرئيشي للرسر المقر  ي 
البالد وتصدر مهمة خارجية فن ي 

ية فن البرسر ن د  تي 

 
 
ي معهد   أنشأهما صندوق االستثمارات العامة. وهو أيضا

ي البنك المركزي السعودي، وزميل معتمد فن
ية فن ي اللجنة الفرعية للموارد البرسر

تشارترد لألفراد   عضو فن

ي المملكة المتحدة.  CIPDوالتنمية )
ية من كلية جريفيث لألعمال ( فن اتيجية وإدارة الموارد البرسر ي إدارة األعمال تخصص االست 

طارق حاصل عىل درجة الماجستت  فن

اليا ي أست 
ي إدارة التسويق من جامعة جريفيث فن

 .ودرجة البكالوريوس فن

، عاطف األستاذ/  ي
 )سعودي(   للمبيعات التنفيذي الرئيس مفتر

ي مايو  األستاذ  انضم  
كة بوبا العربية فن ي إىل شر

ي عام  م2017عاطف مفن 
ي )ساب( فن

يطانن   13، وأمضن أكتر من  م1995. بدأ حياته المهنية مع البنك السعودي الت 

 
 
ي شبكة الفروع والمبيعات وخدمة العمالء. بعد ذلك، توىل أدوار   عاما

ة عمله، شغل مناصب إدارية عليا فن ي الصناعة المصفية. خالل فت 
 فن

 
تنفيذية كنائب المدير   ا

، وبيع س ة، التخطيط الماىلي
 عن جميع وظائف المبيعات )الفروع، المبيعات المباشر

ً
ي المملكة العربية العام للخدمات المالية الشخصية، ومسؤوًل

ندات تكافل( فن

ي السابق، كان
كة التوزي    ع السعودية )جزء من المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق(، تاله    يشغل منصب  السعودية. فن ن كمدير لمدة  العضو المنتدب لرسر عامي 

كة بنده للتجزئة لمدة ستعام المنطقة الغربية لبنك البالد. قبل انضمامه إىل بوبا العربية، شغل عاطف منصب الرئيس ال سنوات   ةتجاري وعضو مجلس إدارة شر

ي المملكة العربية السعودية
اء التجاري وسلسلة التوريد ألعمال بنده فن  عن جميع عمليات الرسر

ً
 واإلمارات ومص.  حيث كان مسؤوال

 

ول والمعادن  ي التسويق من جامعة الملك فهد للبت 
ي اإلدارة. ثان وتخصصيحمل عاطف درجة البكالوريوس فن

 وي فن

 للعمليات  التنفيذي الرئيس الميساوي، محمد  األستاذ/ 

ي بوبا العربية، مما 2011انضم األستاذ محمد الميساوي إىل بوبا العربية عام  
ة" فن ن  قيادة تصميم وتنفيذ "الخدمة المتمت 

ى
م كمدير عام إلدارة الجودة الشاملة وتوىل

ي مجاالت خدمات 
ور فن

ّ
ى إىل النّمو والتط

ّ
  العمليات والرعاية الصحية. أد

 عام  
ُ
 عن العمليات والخدمات الّصحية المتعلقة بخدمة العمالء، والحسابات الرئيسية، إصدار   ، كان األستاذ الميساويعام للعملياتوكمدير    م،2013منذ

ً
مسؤوال

ن وكتّيبات المنافع، ومراقبة الجودة، هذا، وقد تّمت ترقيته خالل عام   م إىل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات. 2018بطاقات التأمي 

كة بوبا العربية، كان األستاذ م ق األوسط وشمال أفريقيا، وقد قاد وقتها مجموعة متنوعة من قبل انضمامه إىل شر كة يونيليفر الرسر حمد الميساوي يعمل لدى شر

 من التوزي    ع، والخدمات اللوجستية، وخدمة ال
 
ق األوسط وشمال أفريقيا المرتبطة بسلسلة االمدادات، بدءا ي منطقة الرسر

عمالء، إىل الهندسة  المهام المختلفة فن

 عن      الصناعية والجودة. 
ُ
ة تزيد ة كبت  ع األستاذ محمد الميساوي بخت 

ّ
   18كما يتمت

 
ن والخدمات المصفية والسلع االستهالكية، وعمل قبل   عاما ي قطاعات التأمي 
فن

ي شمال أفريقيا. 
ن فن ن رئيسيي  ي مصفي 

 يونيليفر فن

ي إدارة األعمال )مالية(، كما حصل عىل
ي الهندسة الكهربائية والميكانيكية يحمُل األستاذ/ محمد الميساوي درجة الماجستت  فن

 .شهادة البكالوريوس فن

    للمخاطر  التنفيذي الرئيس مشتاق، تابيش /األستاذ

ي يونيو    األستاذ انضم  
ة عالمية تفوق    ، م2020تابيش مشتاق إىل بوبا العربية كرئيس تنفيذي للمخاطر فن ائب   لخمسة عرسر ابخت  ي قطاعات المراجعة والصن

ا فن عام 

كات والتمويل التجاري. قبل انضمامه إىل بوبا      العربية،واالستشارات التجارية وحوكمة الرسر
 
ي االستشارات والصناعة. وهو    قاد عددا

افية والقيادية فن من األدوار اإلشر

ي معهد 
ن المعتمدين وعضو مشارك فن ن القانونيي  ي جمعية المحاسبي 

ا وويلز. عضو زميل فن ي إنجلت 
ن فن ن القانونيي   المحاسبي 
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ي بوبا العربية 
ن
كات وإدارة المخاطر ف  حوكمة الشر

امات الحوكمة ن  العربية بوبا  والثر

م ن كة  تلت  اما   العربية  بوبا   شر ن ي   كامال   الت 
كة  الهرمي   التسلسل  مستويات  جميع  وفن ي   بما   للرسر

كات   لحوكمة  عالمية  معايت    بتنفيذ   ؛المجلس  ولجان  اإلدارة  مجلس  ذلك  فن   الرسر

يعية  والجهات  المال  سوق  وهيئة  السعودي  المركزي  البنك  ه أقرّ   الذي  النحو   عىل م  العالقة.   ذات  الترسر ن كة  تلت     الرسر
 
 يشمل   الذي  لحوكمةا  هيكل  وتنفيذ   بتطوير   أيضا

كة  تقوم  كما   باألنظمة،  والتقيد   الممارسات  أفضل  تحقيق  لدعم   المعنية  والضوابط  والمعايت    واإلجراءات  السياسات   مع  ومتوافق  مستمر   بشكل  بتحديثها   الرسر

ي  النجاح لها  يتيح مما  الرقابية المتطلبات
كات:  لحوكمة ةالخمس الرئيسية العناض  استيفاء فن  الرسر

ام - ن كات.  حوكمة بدأ بم االلت   الرسر

ام - ن  اإلدارة.  لمجلس الممارسات بأفضل االلت 

 للعمليات.  مناسبة إجراءات ووجود  فعالة رقابة بيئة بناء -

 بالشفافية.  متسم لإلفصاح فعال نظام تطبيق -

ن  حقوق حماية - ي  بما  كافة  المساهمي 
 األسهم.  حملة من األقلية ذلك فن

 

م ذلك، إىل  باإلضافة ن م المالية  والجرائم واالحتيال والفساد  الرشوة لمنع الدولية المعايت   بتنفيذ  العربية بوبا  تلت  ن  للمنافسة.  المناهضة الممارسات بمنع وتلت 

 

كات الخاص   ي ذلك دليل حوكمة الرسر
كات وتطويره، بما فن امها بالحفاظ عىل إطارها الرسمي لحوكمة الرسر ن ل الممارسات بما يتماشر مع أفض  بها،تؤكد بوبا العربية الت 

ن وتطوير مستندات الحوكمة الرئيسية    الدولية، كات الصادرة من الجهات التنظيمية. كما تعمل بوبا العربية عىل تحسي  ام بلوائح حوكمة الرسر ن  بها، الخاصة  وبااللت 

ن خالل عام   .  م 2021والحصول عىل موافقة المساهمي 

كة خالل عام  ن ممارس م2020واصلت الرسر ي تحسي 
 ات الحوكمة الرشيدة من خالل: االستثمار فن

كة ممارسات إطالق إعادة • ي   الرسر
  شخصية  كشف  دون اإلبالغ تعزيز  تشمل تدريبية وجلسات تعليمية مقاطع خالل من المخالفات عن اإلبالغ فن

ى
 غ. المبل

ن  تتعلق وتوعوية تدريبية جلسات  • ام عن تحليل فيها   بما  المنافسة ولوائح بقواني  ن  ذلك.   عىل اإلدارة مجلس وإطالع العربية، بوبا  الت 

ن  المخاطر  تحمل قابلية  وبيان المخاطر  تحمل قابلية إطار  تنفيذ  • ن  المحدثي  كة.  الخاصي   بالرسر

ي   األمن   متطلبات  إىل   وباإلضافة  الممارسات  فضلأ  مع  لتتوافق  المخاطر   ولجنة  المراجعة  لجنة  لوائح  تحديث •
انن  السعودي.   المركزي  البنك  من  الصادرة  السيت 

ي  االحتيال مكافحة عىل تدريب •
كة  وممثىلي  لموظفن  اإلدارة.  مجلس وأعضاء الرسر

ن  • كة.  وإجراءات سياسات تنمية عىل متواصل تركت   الرسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظائف الرقابية 

ام  لضمان ن كات  المرتبطة  الرقابية  بالمتطلبات  االلت  ،  برسر ن كة  أنشأت  التأمي    وإدارة   ،الداخلية  والرقابة  ،والحوكمة  القانونية  )الشؤون  التالية  الرقابية  الوظائف  الرسر

ي   واألمن  ،المخاطر 
انن كة  ش   انة وأم  التقنية  المخاطر   وإدارة  السيت  ي   للمخاطر   التنفيذي  للرئيس  رجعت   الوظائف  هذه  وجميع  (،الرسر

كة  فن ي   تعيينه  تم  والذي   الرسر
 يونيو   فن

افية.  أو  رقابية متطلبات أي إىل  باإلضافة التالية والمسؤوليات الواجبات ؛الرقابة لوظائف الرئيشي  الدور   يشمل . م 2020  إشر

 والحوكمة  القانونية الشؤون إدارة

ن وال  األطر   عن   مسؤولة  والحوكمة  القانونية  الشؤون   إدارة ي   اإلجراءاتو   والسياسات  قواني 
ي   التبادل  وعملية  العالقات  إدارة   تنظم  الن 

ن   المعلومان  كة   إدارة   بي    الرسر

ن  ي  بما  اآلخرين المصالح وأصحاب والمساهمي 
ن  ذلك فن ن  المنظمي    فيها  والعاملي 

 
ن  وفقا  الصلة.  ذات واللوائح للقواني 

 

ام  ضمان  عن  بدوره  المسؤول  ،للمخاطر   التنفيذي  الرئيس  إىل   والحوكمة  القانونية  الشؤون  إدارة   تقارير   ترفع ن كة  الت  ن   الرسر  إدارة   تقوم  كما   الصلة  ذات  واللوائح  بالقواني 

 )تداول(.  السعودية يةالمال سوقالو  المال سوق هيئة  مع العالقات بإدارة والحوكمة القانونية الشؤون

كة   والحوكمة،الشؤون القانونية  - مدير عام  –اض القواص  األستاذ/ ن ي العام للشر
 والمستشار القانونن

ي   العربية  بوبا   إىل   القواص  ناض   األستاذ/   انضم
ة  يتمتع  و   م،2016  عام  مايو   شهر   فن ة   بخت     25  عىل  تزيد   كبت 

 
ي   عاما
ام  القانونية  الشؤون  مجال  فن ن  وحوكمة  وااللت 

كات ته   خالل  استطاع  وقد   اإلدارة،  مجالس  ش   وأمانة  الرسر ة  بناء  المهنية  مست  ة  خت  ي   كبت 
اهة  مستويات  بأعىل  للعمل  المنظمات  قيادة  فن ن ام   مع  والشفافية  التن ن  االلت 

ن  ي   والدولية  المحلية  السائدة  بالقواني 
ة  إىل   افةباإلض   مختلفة،  جغرافية  مناطق  فن ي   عالية  خت 

ته  بدأ   حيث  بكفاءة،  القانونية  األعمال  إدارة  فن  العمل ب  المهنية  مست 

ته  كملأ   ثم  ومن  ،  الدولية  للمحاماة  فوكس  آرنت  مكتب  لدى  اعوام  ستةال   قرابة ة  خالل  من  مست  ي   عمله   فت 
ي   التجاري  األهىلي   البنك  فن

ينال   قرابة  استمرت  الن   عرسر

 
 
   شغل   وقد   ،عاما

 
ي   بما   مختلفة،  مسؤوليات  وتحمل  ةعديد  أدوارا

 رئاسة   ثم  ومن  والعمالية،  والمالية  المصفية  القضايا   وتوىل   القانونية  االستشارات  أعمال  ذلك  فن

ام  مسئول  ثم   اإلدارة،  مجلس  أمانة  بعدها   ومن  والبحوث،  القانونية  االستشارات  دائرة   وإدارة  األحكام،  تنفيذ   قسم ن    البنك   لمجموعة  األول  االلت 
 
ا  وظيفة   شغل  وأخت 

ن  المستشارين كبت   ي  القانوني 
كة إىل  انتقاله قبل البنك فن ي  العربية بوبا  شر

  م. 2016 فن

ي   والبكالوريوس  الماجستت    درجة  ناض   / تاذ األس  يحمل
ي   ودبلوم  السعودية،  العربية  المملكة   -   العزيز   عبد   الملك  جامعة  من  القانون  فن

ام  الرقابة  فن ن  ومكافحة   وااللت 

ام  مسئول  وشهادة  المتحدة،  المملكة  ريدنغ،  جامعة  من  األموال  غسل ن ي   عليا   وشهادة  السعودي،  المركزي  للبنك  التابعة  المالية  األكاديمية  من  المعتمد   االلت 
 فن

 لألعمال.  إنسياد  جامعة من واإلدارة القيادة

   المخاطر  إدارة قسم

كة  ةالشامل  المخاطر"  "إدارة   أعمال  عن  مسؤولة  المخاطر   إدارة  سجل   وبناء  بيانات  قاعدة  لرصد   وذلك  وهيكلها   المخاطر   إدارة   سياسة  وتطوير   العربية  بوبا   لرسر

   العمل.  وخطط المادية المخاطر  عن الالزمة التقارير  ورفع مخاطر ال

 

ة  تقاريرها   المخاطر   إدارة   ترفع   دارة اإل و   االحتيال  مخاطر   إدارة   عىل  الهيكل  وينطوي  ،المخاطر   إدارة   لجنة   إىل   الوصول  إمكانية  مع  لمخاطر ل  التنفيذي  الرئيس   إىل  مباشر

ن  وإدارة والسالمة والصحة العملياتو  التشغيلية  . المخاطر  وتحليالت تأمي 
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   المخاطر  إدارة عام مدير  – جابر  أحمد األستاذ/ 

كة  إىل  جابر   أحمد   األستاذ/   انضم ي   بكالوريوس"  "درجة   عىل  حاصل  أحمد األستاذ/   م،2016  عام  خالل  العربية  بوبا   شر
  فهد   الملك  جامعة  من  الصناعية  الهندسة  فن

ول    عرسر   تسعةال    قرابة  وله   والمعادن،  للبت 
 
ة   عاما ي   خت 

 االحتيال   ومنع  التشغيلية  والمخاطر   االئتمان  عىل  الرقابة  إىل   باإلضافة  المخاطر   وإدارة  الهندسة  مجال   فن

كة  إىل   انضمامه  قبل،  الداخلية  والمراجعة  والتحقيقات ي   االحتيال  ومكافحة  التحقيقات  إدارة  رئيس  أحمد   /   األستاذ   كان  العربية  بوبا   شر
 التجاري   األهىلي   البنك  فن

(NCB)،  قبلها   وكان   
 
   التشغيلية  المخاطر   إلدارة   رئيسا

 
   وأيضا

 
   رئيسا

 
 للمنطقة  اإلقليمي   الرئيس  منصب  يشغل  قبلها   من  كان  كما   لألفراد.   المصفية  المراجعة  إلدارة  مكلفا

ي   المخاطر   ومراقبة  االئتمان  إلدارة  الغربية
ي   كمهندس  يعمل  كان  قبلها   ومن  المالية  سامبا   مجموعة  فن

كة   فن جت    شر ق   شلمت   عىل  حاصل  أحمد األستاذ/   األوسط.   الرسر

ي   بكالوريوس"  "درجة
ول  فهد   الملك  جامعة  من  الصناعية  الهندسة   فن "  "الدبلوم  إىل   باإلضافة   والمعادن،  للبت  ي   الدوىلي

  لإلدارة   األمريكية  )األكاديمية  المخاطر   إدارة  فن

ف GRC )شهادة  أخرى  شهادات  عدة  و   التجارية  لألعمال  لندن  جامعة   من   تنفيذية  شهادة  وكذلك  المالية(،  احتيال   محلل  شهادة  و   مراجع GRC   وشهادة  محت 

ي  مخاطر  مدير  وشهادة التشغيل مخاطر  مدير  وشهادة المخاطر  خبت   وشهادة معتمد 
ام(.  مسئول وشهادة والعقود  المشاري    ع فن ن  االلت 

ي  األمن إدارة
انن  التقنية ومخاطر  السيثر

ي   األمن  إدارة   تعد 
انن ي   الدفاع  خط  قنيةالت  ومخاطر   السيت 

ي   األمن  وإجراءات  عمليات  مراقبة  مسؤولية  وتتحمل  الثانن
انن  تطوير   بتنسيق  وتقوم  التقنية  ومخاطر   السيت 

ي  واألمن المعلومات تقنية مخاطر   ومراقبة وتقييم الصلة ذات واألطر  السياسات
انن  المرتبطة.  وقايةال وخطط المادية المخاطر  عن إلبالغاو  التقنيةو  السيت 

ي   األمن  إدارة  تعد 
انن كة  توافق  عن  مسؤولة  قنيةالت  ومخاطر   السيت  ي   األمن  إطار   مع  الرسر

انن ي   السيت 
 األعمال   استمرارية  إدارة  مالئمة  وضمان  السعودي  المركزي  البنك  فن

ي  األزمات وإدارة
كة.  فن  الرسر

ي   األمن  إدارة   ترفع 
انن ة  تقاريرها   التقنية  ومخاطر   السيت   النحو   عىل  المخاطر   إدارة  ولجنة  المراجعة  لجنة  إىل  الوصول  إمكانية  مع  لمخاطر ل  التنفيذي  الرئيس  إىل   مباشر

ي  األمن هيكلها  ويغىطي  المطلوب
انن  األعمال.  استمرارية وإدارة المعلومات أنظمة مرونةو   التقنية ومخاطر  السيت 

ي رئيس إدارة األمن  - األستاذ/فراس الصبيحي 
انن  التقنيةومخاطر  السيثر

كة بوبا العربية خالل الرب  ع الرابع من عام    األستاذ انضم   ة تزيد عن  م2020فراس الصبيحي إىل شر    الستة عرسر . ويتمتع بخت 
 
ي مجال األمن    عاما
ي فن

انن  تقنية و   السيت 

ي القطاع الماىلي    المعلومات،
ي ذلك العديد من المهام فن

،بما فن ي
ة عمله   تقنيةأبرزها منصب رئيس أمن    والمصفن المعلومات ثم رئيس أمن مركز العمليات خالل فت 

ي بنك الجزيرة. باإلضافة إىل  
ي مجموعة    ذلك،فن

ي جميل المالية. كما شغل منصب رئيس لجنة األمن    عبد اللطيفأصبح رئيس أمن المعلومات فن
انن للقطاع   السيت 

ي البنك المركزي السعودي. كما تم اختياره كواحد من أفضل ثال 
ن ألمن المعلومات  الماىلي فن ي المملكة من قبل مؤسسة البيانات   م2020  عامثة رؤساء تنفيذيي 

فن

 . ”IDC Summit“ الدولية

ي علوم الكمبيوتر من جامعة الملك عبد العزيز وهو مسؤول أمن معلومات معتمد من قبل
ي  EC-Council Headquarter يحمل فراس درجة البكالوريوس فن

فن

ي مجال إدارة األمن    الواليات المتحدة. باإلضافة
ي إىل عدد من الشهادات الفنية واإلدارية المعتمدة فن

انن  الرئيشي ل    قائد التطبيقوأهمها    المعلومات،  تقنيةو   السيت 

ISO 27001،  يك شبكة معتمد  ،ميكروسوفتمن  ومهندس أنظمة معتمد     .من سيسكووشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعمال  واستشارات األصول وإدارة كتواريةاإل  والعمليات الماىلي  التسعث   إدارة

كة  كتواريةاإل  والقدرات  التسعت    إن كة  الخاصة  المطالبات  وتقديم  التسعت    دقة  لضمان  أساسية  رقابية  وظائف  هي   للرسر ا   بالرسر
 
 الدولية   الممارسات  ألفضل  وفق

.   التنفيذي  لرئيسل  التقارير   بتقديم  اإلدارات  هذه  وتقوم  السعودية  واللوائح  رقابية   وظيفة  األعمال  واستشارات  األصول  إدارة  قسم   يؤدي  ذلك،  إىل   وباإلضافة  الماىلي

   االستثمارية  األصول  بإدارة  متعلقة  رئيسية
 
ي   المتضمنة   اإلدارة  مجلس   لموافقة  وفقا

   ،عليه  المتفق  المخاطر   مستوىو   االستثمار   سياسة  فن
 
اما ن  االستثمارات   الئحةب  والت 

 . السعودي المركزي البنك من

 مدير عام الشؤون المالية التجارية -األستاذ/ جميل دقاق

ة دقاق جميل  األستاذ/  يتمتع ي  من ألكتر  تمتد  بخت 
  عرسر  إثنن

 
ي  عاما
ي  العربية بوبا  إىل  وانضم المالية الشؤون مجال فن

ي  م2017 عام من األول  الرب  ع فن
 رئيس  منصب فن

ة  للمنشآت  التسعت    قسم  كان  العربية  بوبا   إىل   االنضمام  قبل  التجارية.   المالية  الشؤون  لقسم  باإلنابة كمدير  الثالث  الرب  ع  قبل  تعيينه  تمو   ،والمتوسطة  الصغت 

 مساع  يعمل  جميلاألستاذ/ 
 
ي   الرئيس  لنائب  دا

كة  فن  عمليات  إجراء  إىل   باإلضافة  االستثمار   وتحليل  المحفظة  إدارة   عىل  تشتمل  مسؤولياته  وكانت  كابيتال  سدكو   شر

كات   التقييم ي   المدرجة  للرسر
ي   العام  االكتتاب  وألسهم  األسهم  سوق  فن

ق  منطقة  فن  مدير   جميل  كان  ذلك  وقبل  ،األوسط  الرسر
 
ي   ا
كة  فن  حيث   كوبرز   هاوس ووتر  برايس  شر

ي   يعمل  كان
كات   الواجبة  المالية  والعناية  األعمال  وخطط  السوق   وبحوث  الجدوى  ودراسات  والتقييم  والتحليل  المالية  جةالنمذ  مجال  فن ي   للرسر

   القطاعات.   مختلف  فن

ي   البكالوريوس  درجة  ويحمل  معتمد،  ماىلي   محلل  جميل  األستاذ/   يعتت  
ي   تامبا   جامعة  من  األعمال  إدارة  ماجستت    عىل  ذلك  بعد   حصل  كما   األنظمة  هندسة  فن

 فن

   فلوريدا. 

 مدير عام الشؤون اإلكتوارية   –األستاذ/ شادي سابا 

كة  إىل   شادي  األستاذ/   انضم ي   العربية   بوبا   شر
ا   14  من  أكتر   يملك  حيث  م،2009  عام  فن ة  من   عام  ي   الخت 

ن   قطاع  فن .   التأمي   المناصب   من  العديد   شغل  وقد   الصحي

ي   اإلدارية
ن   من  وكانت  التجاري،  والتمويل  التسعت    فن اتيجية  ووضع  المنتجات  تطوير   ولياتهمسؤ   بي   تمت   وقد   المطالبات،  واحتياطي   الفوائد   ومراقبة  التسعت    است 

ي   اكتواري  محلل  منصب  شادي  لألستاذ/   سبق  م. 2018  عام  خالل  اإلكتوارية  للشؤون  عام  مدير   إىل   ترقيته
كة  فن ي   شارك  حيث  ميد   جلوب  شر

  األسعار   كفاية  دراسة   فن

.  إعادة وعقود  اإلكتوارية والنمذجة االكتتابات أداء ومراجعة ن   التأمي 

ي  البكالوريوس درجة شادي  األستاذ/  يحمل
ن  اإلكتوارية العلوم فن ي  وماجستت   نوتردام جامعة والتأمي 

ي  األمريكية الجامعة من الماىلي  االقتصاد  فن
وت.  فن  بت 

 

 األستاذ/ أحمد باجنيد ، مدير عام إدارة األصول واالستشارات  

ي عام   
ا مدير عام إدارة    12م حيث يملك أكتر من  2018انضم األستاذ/ أحمد إىل بوبا العربية فن ي مجال إدارة االستثمارات.  يشغل أحمد حالي 

ة فن ا من الخت 
عام 

كة. شغل أحمد منصب   باإلضافة  راتاالستثما األصول واالستشارات وهو مسؤول عن إدارة محفظة   اتيجية عىل مستوى الرسر اىل إدارة استشارات األعمال اإلست 

ي قسم  
ي قسم إدارة    االستثماراتمسؤول أول فن

كة سنابل لالستثمار. قبل ذلك، أمضن أحمد تسع سنوات فن ي شر
ي أرامكو    واألصول  االستثمار الخاصة العالمية فن

فن

ي ذلك األسهم العامة   استثماراتالسعودية حيث كان مسؤوال عن محفظة  
ي مجال إدارة األصول بما فن

الملكية الخاصة العالمية باإلضافة اىل العديد من المهام فن

ي  االحتياطيةصناديق التغطية  و 
ي العديد من المبادرات بما فن

ي فريق   االدخار برنامج     ذلك تأسيس.  كما شارك فن
كة أرامكو.  عمل أحمد أيضا كمستشار فن ن شر لموظفي 

ي بوسطن    Cambridge Associatesأبحاث األسهم الخاصة لدى  
ي اإلدارة المالولندنفن

 Durhamية من جامعة  . أحمد حاصل عىل درجة بكالوريوس فنون فن

ي إدارة األعمال من جامعة كولومبيا بالواليات المتحدة األمريكية. 
 بالمملكة المتحدة وماجستت  فن

 

 

 

 

 

 

 

  



 إدارة المخاطر والرقابة الداخلية 

INTERNAL 

 28من  21صفحة 

 وظائف مستقلة 

 
 
ي   الممارسات  أفضل  مع  تماشيا

كات  حوكمة  فن كة  الخاص  ( LoD3)  ةالثالث  الدفاع  خطوط  نموذج  من  أساشي   وكجزء  الرسر كة  تحدد   العربية  بوبا   برسر  وظائف   الرسر

   مسؤولة  تكون  مستقلة
ً
ة    ومسؤولة  المراجعة  لجنة  أمام  مباشر

 
ن   كال   وتمتلك  التنفيذي،  الرئيس  أمام  إداريا  مجلس  ولجان  اإلدارة  مجلس  إىل   الوصول  إمكانية  الوظيفتي 

ام إدارة تشكلو  االقتضاء عند  اإلدارة ن   االلت 
 
ي ا الدفاع خط من  جزءا

كة لدى لثانن  . الثالث الدفاع خط هي   الداخلية المراجعة إدارة وتعد  الرسر

ام إدارة ن   االلثر

ام  إدارة  تعتت   ن ي   الرائد   ومركزها   العربية  بوبا   لنجاح   األساسية  العوامل  أحد   االلت 
ي   السوق  فن

ن   مجال  فن ي   الصحي   التأمي 
 الدور   بسبب  وذلك  السعودية  العربية  المملكة   فن

ي   تلعبه  الذي  الحاسم
ام،  المتعلقة  المخاطر   إدارة  فن ن ام  ثقافة ودمج  بااللت  ن ي   االلت 

ي   طيطوالتخ  اليومية  األعمال   أنشطة  فن اتيح  كة  االست   عىل   والحفاظ  العربية  بوبا   لرسر

   فيها.  المصالح أصحاب وحماية سمعتها 

ام  إدارة   رجعوت ن ام  إدارة   وتتكون  عملها   لتأدية  المطلوبة  والمسؤوليات  الصالحيات  اللجنة  تمنحها   كما   المراجعة،  لجنة  إىل  مباشر   بشكل  االلت  ن  وحدات   ثالث  من  االلت 

اماال ورقابة الداخىلي  التفتيش ن  المالية.  والجرائم لت 

ام  -األستاذ/ لؤي فؤاد أبومنصور  ن  رئيس إدارة االلثر

كة  أبومنصور   لؤي  األستاذ/   انضم ة   يتمتع  حيث  م،2019  العام  من  ديسمت    شهر   خالل  العربية  بوبا   لرسر    عرسر   ثالثة  من  ألكتر   تمتد   بخت 
 
ي   عاما
ام   مجال  فن ن  االلت 

كات.   حوكمة  إىل   باإلضافة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة ام  إدارة   رئيس   منصب  لؤي  األستاذ/   شغل  العربية،  لبوبا   انضمامه  قبل  الرسر ن  غسل   ومكافحة  االلت 

كة  اإلرهاب  وتمويل  األموال ام  إدارة  إنشاء  مةمه  توىل   حيث  سنوات،  خمس  لمدة  العقار   لتمويل  المتحدة  جميل  اللطيف  عبد   برسر ن  األموال  غسل  ومكافحة  االلت 

ي   لؤي  األستاذ/   عمل  ذلك  قبل   اإلرهاب.   وتمويل
  بالبنك.   المالية  التحريات  إدارة  مدير   منصب  آخرها   مناصب  عدة  خاللها   توىل  سنوات  سبع  لمدة  الجزيرة   بنك   فن

اته  شملت  كما     السابقة  خت 
 
ام  مجال  أيضا ن ام،  ومراقبة   باألنظمة  االلت  ن ته  خالل  استطاعو   االلت     الرقابية.   الجهات  مع  قوية  فعالة  عالقة  بناء  المهنية  مست 

 
 بأن   علما

ي   البكالوريوس   شهادة  يحمل  لؤي  األستاذ/ 
ول  فهد   الملك  جامعة  من  والنظم  الصناعية   الهندسة  فن ام   اختصاضي   شهادة  عىل  حصوله  إىل   باإلضافة  والمعادن  للبت  ن  الت 

 المالية.  واإلدارة للألعما الدولية األكاديمية من معتمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة المراجعة الداخلية  

ي  واالستشارات  المراجعة بنشاط وتتكفل مستقلة الداخلية المراجعة إدارة تعد 
كةب الخاصة الحوكمة تعليمات إطار  فن   الداخلية.  الرقابة وأنظمة العربية بوبا  رسر

ي   المراجعة  ولجنة  اإلدارة  مجلس  مساعدة  هو   اإلدارة  لهذه  األساشي   الدور   إن
كة،  واستدامة  وسمعة  أصول  حماية  فن  تقييم   طريق  عن  ذلك  بتحقيق  وتقوم  الرسر

  التنفيذية  إلدارةا  وبمساعدة  بالمخاطر،  التحكم  قدرة  تقييم  بغرض  مناسب  بشكل  المراجعة  ولجنة  اإلدارة  مجلس  بإبالغ  بدورها   وتقوم  المخاطر،  واستكشاف

 تحقيق عىل العربية بوبا  بمساعدة الثالث" الدفاع "خط بصفتها   الداخلية المراجعة إدارة وتقوم الداخلية.  الرقابة  وأنظمة المخاطر  وإدارة الحوكمة فعالية لتطوير 

ن "  األساشي   هدفها  ن   لتقييم  ومنضبط  ممنظ  نهج  تقديم  طريق  عن  وسعادة"،  صحة أكتر   أطول  حياةب  االستمتاع  من  الناس  تمكي  كة   مخاطر   إدارة  تأثت    وتحسي   الرسر

   وحوكمتها.  ضبطها  وعمليات

 

   تقاريرها   الداخلية  المراجعة  إدارة  ترفع
ً
ة ات  فيها   وتكمن  اللجنة،  قبل  من  مصحة  ومسؤولياتها   وأدوارها   هيكلتها   أن  حيث  المراجعة،  لجنة  إىل   مباشر  تدقيق  خت 

فة ي   ومهنية محت 
ام ومجال يىلي والتشغ الماىلي  المجال فن ن  المعلومات.  وأمن االلت 

 رئيس إدارة المراجعة الداخلية -األستاذ/ يونس ايشان

ي  العربية بوبا  إىل  أيشان يونس األستاذ  انضم
  ،م 2020 أغسطس فن

ً
  12 من  أكتر  حامال

 
ة من عاما ي  الخت 

 من المضافة القيمة يغىطي  الذي الداخلية المراجعة مجال فن

ي   واالستشارات  الضمان  خدمات  خالل
ة   يونس  بنن   المهنية،  حياته  طوال  القطاعات.   مختلف  فن ي   قوية  ذاتية  ست 

  من   مستوى  بأعىل  للعمل   المنظمات  قيادة  فن

اهة، ن كات،  وحوكمة  وإدارتها،  المخاطر   وفهم  التن   إىل  باإلضافة  التقارير   إعداد   وعمليات  الداخلية  والضوابط  والخارجية،  الداخلية  واللوائح  للقواعد   واالمتثال  الرسر

 الداخلية.  المراجعة عمليات وشفافية كفاءة  واإلدارة التنفيذ 

 

أس  يونس  كان  العربية،  بوبا   إىل   انضمامه  قبل كة  الداخلية  المراجعة  مجموعة  يت  ة  هذه  وخالل  للتمويل،  المتحدة  جميل  اللطيف  عبد   لرسر ي   الفت 
  12  امتدت  الن 

 
 
ي  المناصب من العديد  شغل ،عاما

ن  فن ي   والخاص العام القطاعي 
ي  التأكيد  خدمات تقديم فن

  ونظام الرقابية، الجهات وأنظمة لقواعد  واالمتثال الداخلية، المراجعة فن

ي   مناصب  شغل  ذلك،  إىل   باإلضافة  المراجعة.   لجان  سكرتت    منصب  وشغل  المعيارية،  والمقارنة  الهيكلة،  وإعادة  الداخلية،  الضوابط
 االستشارية   الخدمات  تقديم  فن

ي 
ي  التخطيط فن اتيح  ونية والخدمات والرقمنة العمليات هندسة وإعادة االست   المشاري    ع.  وإدارة اإللكت 

 

ي   البكالوريوس  درجة  عىل  حاصل  يونس  األستاذ 
ي   الماجستت    ودرجة  العزيز،  عبد   الملك  جامعة  من  العلوم  فن

قية،  ميشيغان  جامعة  من  الحاسوب  علوم  فن  وحصل  الرسر

 المهنية.  حياته طوال المهنية الشهادات  من العديد  عىل

 

 

 

 

 

 



 تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة 

INTERNAL 

 28من  22صفحة 

 عمليات تتصل بأطراف ذات عالقة 
 

ي يكونوا 
كات الن  ي بوبا العربية، والرسر

ن فن ن  األطراف ذات العالقة هم المساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيي  ن رئيسيي  فيها مالكي 

. يتم تنفيذ عمليات ت
 
 بالغا

 
ا ي قراراتها تأثت 

ك أو يؤثرون فن وطها عىل وأي كيانات أخرى يسيطرون عليها بشكل كامل أو بشكل مشت  سعت  العقود وسياساتها وشر

كة أو مجلس إدارتها حسب ما تقتضيه الحاجة.   أساس تجاري بحت، ويتم إقرار المعامالت من قبل إدارة الرسر

ي عملية ما مع طرف ذي عالقة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو من خ
 فن
 
ي كان فيها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة طرفا

ي جميع الحاالت الن 
ل طرف الفن

ي لم يقم بالتصويت. 
 ذي صلة، فإن عضو المجلس المعنن

 

 :وفيما يىلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بها

 المبالغ باآلالف ر.س. 
ا لعامي  12مدة جميع العقود 

 . 2020و 2019شهر 

ن الصحي عمليات تتصل   بأطراف ذات عالقة خاصة بعقود التأمي 

ن الصحي المرتبطة بأعضاء مجلس إدارة بوبا العربية، أو ذوي  هم من الدرجة األوىل:    فيما يىلي تفاصيل عقود التأمي 

اسم عضو مجلس 

 اإلدارة
ح العقد  المدة وصف/ شر

ريال  

 سعودي 

2020 2019 
ث   يغالت

 م 2020
نسبة 
 ث  ي التغ

األستاذ عبد الهادي 

 شايف 
ن  ن صحي شخضي للعائلة والموظفي   تأمي 

 % 100- 64- 64 ال ينطبق  باآلالف  01/01-31/12

ي 
 الدكتور عدنان صوفن

كة السعودية للتطوير االقتصادي القابضة  الرسر

ن  13/04-14/04 سدكو -المحدودة   % 100- 3- 3 ال ينطبق  بالماليي 

 المهندس لؤي ناظر 
بمجموعة ناظر )عقود عقود ذات عالقة 

ن  متفاوتة  متعددة(   %4 0 10 11 بالماليي 

ن الصحي  الدكتور عبد هللا إلياس نامج التأمي  كة كريم لت  ن  04/19-04/20 عقد شر  % 37- 0 1 1 بالماليي 

ي بوبا العربية  األستاذ طل ناظر
ن صحي لموظفن ن  30/06-01/07 برنامج تأمي   %3 1 19 20 بالماليي 

ي بوبا العربية  عاشوراألستاذ نادر 
ن صحي لموظفن ن  30/06-01/07 برنامج تأمي   %3 1 19 20 بالماليي 

 

ح العقد اسم عضو مجلس اإلدارة   وصف/ شر

ة إىل بوبا العربية األستاذ عبدالهادي شايف  ن مباشر ن الصحي ألفراد األشة والشخضي للموظفي   يسوي مبالغ تغطية التأمي 

ي  د. 
 عدنان صوفن

نامج  ي الت 
ا( إذ أنه فن

 
ة إىل سدكو وليس بوبا العربية )سابق ن الصحي الشخضي وألفراد األشة مباشر ساوى مبالغ تغطية التأمي 

ي سدكو
ن فن ن السابقي  ي للتنفيذيي 

 التأمينن

ي مجموعة ناظر وتسوي مجموعة ناظر إىل  المهندس لؤي هشام ناظر 
ة تغطية صحية شخصية وألفراد األشة حيث إنه موظف فن  بوبا العربية مباشر

ناظر   هشام ستاذ طلاأل 

 واألستاذ نادر عاشور

كة بوبا   ي شر
ن فن ي مجموعة ناظر ومدرج ضمن نفقات الموظفي 

تغطية صحية شخصية وألفراد األشة حيث إنه موظف فن

 العربية 

ي كريم، وتقدم كريم  عبدهللا إلياس د. 
ةتغطية صحية شخصية وألفراد األشة حيث إنه موظف فن  التسوية إىل بوبا العربية مباشر

 
 

كة ن الصحي ألطراف األخرى ذات الصلة بمجلس إدارة الشر  التأمي 
 

ح العقد اسم عضو مجلس اإلدارة   ريال سعودي  المدة وصف/شر
 بة تإجماىلي األقساط المكت

2020 2019 
تغيث   
2020 

نسبة  
 التغيث   

 األستاذ عبد الهادي شايف 
كة تعبئة المياه الصحية )األستاذ  شر
 عبدالهادي عضو مجلس إدارة( 

ن  30/6-29/6 بالماليي 
 ر.س. 

ال 
 ينطبق 

3 -3  -100%  

 األستاذ زيد القويز

ي 
البنك األهىلي التجاري )عضو مستقل فن

)  مجلس إدارة البنك األهىلي
1/1 -31 /12 

ن  بالماليي 
 ر.س. 

157 151 6 4%  

ي مجلس بنك الخليج الدوىلي )عضو 
مستقل فن

 اإلدارة(
14/7-13/7 

ن  بالماليي 
 ر.س. 

10 
ال 

 ينطبق 
10 100%  

ن بوبا الصحي المتعلقة  عقود متنوعة لتأمي 
ي 
بأقارب األستاذ قويز من الدرجة األوىل والن 

) وبنك  ،تشمل اتحاد االتصاالت )موبايىلي
للصناعات  ، ومعادن، وبوانالراجحي 

كة كابالت الرياض   الخشبية، وشر

 متنوعة 

ن  بالماليي 
 ر.س. 

178 200 -44  -22%  

ي  د. 
  عدنان صوفن

ي مجلس إدارة  
األهىلي كابيتال )عضو مستقل فن

م( 2019األهىلي كابيتال منذ   
1/1 -31 /12  

ن  بالماليي 
 ر.س. 

ال 
 ينطبق 

5 -5  -100%  

 األستاذ ديفيد فليترسر 
 األستاذة جوي لينتون 
ن   األستاذ مارتن هيوسي 

  25عقود )و 3م أبرمت 2020خالل عام 
ي 
ا فن
 
ي كانت فيها مصلحة  2019عقد

م( والن 
ا، المملكة المتحدة ي إنجلت 

 لمجموعة بوبا فن
 متنوعة 

ن  بالماليي 
 ر.س. 

1 6 -5  -83%  

ي  د. 
  عدنان صوفن

إدارة األهىلي كابيتال ورسوم إدارية )عضو  
 مجلس إدارة مستقل( 

أشهر خالل   0
أشهر   2020-6
 2019خالل 

باآلالف 
 ر.س. 

ال 
 ينطبق 

715 -715  -100%  

المهندس لؤي ناظر 
 واألستاذ طل ناظر 

ي المتوفرة  
رسوم خدمات ممرضة عيادن 

 لمكاتب بوبا العربية

أشهر خالل   12
أشهر   2020-6
  2019خالل 

باآلالف 
%0 0 132 132 ر.س.   

 األستاذ نادر عاشور
كة السعودية  ألنابيب الصلب )أنابيب الرسر

 السعودية(
ا خالل   12 شهر 

2020 

ن  بالماليي 
 ر.س. 

1 
ال 

 ينطبق 
1 100%  

 
كة بوبا العربية ألي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، و/ أو   كته/أشته، أو الذين قد تربطهم به صلة أو تجمعهم   احد أي تغطية تأمينية صحية تقدمها شر أفراد شر

 
 
   مصلحة، تكون بشكل مستقل تماما

 
ي   وبدون أي معاملة تفضيلية بأي شكل من األشكال، ووفقا

المبينة فن كة ومعدل الخسائر  التسعت  الخاصة بالرسر ألهداف 

ام  ن كة، ومع االلت  ي كامل بجميع لواالسياسة/دليل االكتتاب الخاص بالرسر  . حسب األنظمة المرعية والمنافع ئح التسعت  الطن 

 

 2019مدة  التغيث  
مدة  
2020 

 بيان 
األطراف  

 ذات العالقة 
 الكيان االعتباري  

-5,008 -36,423 -41,431 
 الدوىلي لعمالء  رسوم إعادة 

ن ن )التأمي  التأمي 
 السعودية(

كة بوبا  بوبا جلوبال  شر

 رسوم خدمات التمريض 131 132 1-
مجموعة 

 ناظر 
ي للرعاية الصحية  

كة عيادن   شر

ي المصاريف األخرى 307 673 366-
 صافن

عمليات 
 مختلفة 

 عمليات مختلفة 

يبية 1,873- 6,131 8,004- ي المعادالت الصن
كة  صافن   بوباشر

ن ليميتد  بوبا إنفستمنت أوفرست 
(BIOL) 

كة بوبا مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه  915 700 215   شر
ن ليميتد  بوبا إنفستمنت أوفرست 

(BIOL) 

  بوبا وناظر  رسوم العالمة التجارية 26,896 23,608 3,288
ق األوسط   كة بوبا الرسر شر

 (BMEH2)القابضة ذ.م.م. 

 رسوم خدمة ومعامالت مصفية ال ينطبق  715 715-
د. عدنان 

ي 
 صوفن

 األهىلي كابيتال 

 مجموع المعامالت المدرجة 15,055- 5,179- 10,591-



 تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة 

INTERNAL 

 28من  23صفحة 

 إفصاحات تتعلق بالتنازل عن الرواتب والتعويضات وحقوق األرباح 
 

كة اإلقرارات التالية:   تؤكد الرسر

، لم تتلق أي مقابل لها  أنها لم تصدر أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل •  .أو خيارات أو ضمانات أو حقوق مماثلة خالل السنة المالية، وبالتاىلي

ماثلة أنها لم تقم بتحويل أو إصدار أو منح أي حقوق اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق م •

 .خالل السنة المالية

كة مثل هذه األوراق المالية القائمة، مما يأنها لم تقم باست   • داد خالل السنة المالية. وال تمتلك الرسر اء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة لالست  ي داد أو شر
عنن

 أن قيمتها معدومة. 

 
 المساهمون واإلفصاح عن المعلومات إىل أصحاب المصالح: 

 
 
ن اعتبارا ن الرئيسيي   م: 2020/ 12/ 31من  قائمة المساهمي 

 
 واللوائح  األنظمة حسب األخرى والمعلومات اإلفصاحات

 

كة بوبا العالمية عىل حصة  م2020خالل عام   ت تركيبة األسهم بسبب استحواذ شر ي  ، تغت 
كة المتعلقة باإلفصاح  إضافية فن بوبا العربية. وقد تم وضع سياسة الرسر

 
 
اح عنها بشكل ، وذلك لضمان توفت  جميع المعلومات )المالية وغت  المالية( المطلوب اإلفصواألنظمة المرعيةألحكام  ل  عن المعلومات ألصحاب المصلحة وفقا

ن وأصحاب المصالح اآلخرين عىل الحصول عىل رؤية شامل ، من أجل التأكد من قدرة جميع المساهمي  ن ة حول واضح ودقيق وشي    ع ومتسق وخاٍل من التميت 

كة حن  يتمكنوا من ممارسة حقوقهم عىل أكمل وجه.   وضع الرسر

 

كة   ام، تنرسر الرسر ن ية، بما يشمل التقارير السنوية ومحاضن و ل  تداو عىل موقع  عالنات  اإل ووفاًء بهذا االلت  ن ن العربية واإلنجلت  كة بكال اللغتي  ي للرسر
ونن الموقع اإللكت 

كة مومياجتماعات الجمعية الع هم من أصحاب المصالح بأسلوب متساٍو وواٍف لألداء الماىلي للرسر /المستثمرين وغت  ن ة كاملة، بغرض ضمان إشعار جميع المساهمي 

 وحوكمتها. 

 

ي تداولطلبات 
ن
ن ف  قاعدة بيانات المساهمي 

 

 
 
( طلبات من تداول لقاعدة بيانات 5خمسة )  م2020، قدمت بوبا العربية خالل عام  سوق الماللمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة    كما هو مطلوب وفقا

ي تواري    خ مختلفة، وألسباب متنوعة منها: 
ن فن  المساهمي 

 . ةموميلغرض اجتماعات الجمعية الع •

ة الحجم أو ضخمة تللتعرف عىل عمليات م • اء أسهم بوبا العربية، عند االقتضاء  المبالغعددة كبت   . لرسر

كة عىل  • . لمراقبة تشكيل مساهمي الرسر  الصعيدين الدوىلي والمحىلي

 

كة حن  نتمكن من فهم احتياجات كة بالمتطلبات الرقابية ومواصلة تطوير فهم أفضل لتشكيل مساهمي الرسر هم بشكل أفضل كل ما سبق يهدف إىل ضمان وفاء الرسر

ها.   وتوفت 

 
 
 

كات حوكمة الئحة  الشر
 
م  العربية  بوبا   إن ن كات  حوكمة  الئحة  ألحكام  بالكامل  وتمتثل  تلت  ن   شر كة.   حوكمة  نظام  متطلبات  إىل   باإلضافة  المركزي،  السعودي  البنك  عن  الصادرة  التأمي   الرسر

كة وتتوافق    الرسر
 
كات  حوكمة  الئحة مع أيضا :   االستثناءات بعض بوجود  المال، سوق هيئة عن الصادرة الرسر ي

 كاآلن 

 
ام  موضوع المادة  رقم المادة ن  سبب عدم االلثر

تقرير مجلس اإلدارة   - 93 / 90
 )اإلفصاح عن المكافآت(

فقرة )ب(:   4)أ( فقرة  93بما يتعلق بمادة  8فقرة  90مادة 
ن الخمسة الذين تلقوا أعىل  اإلفصاح عن كبار التنفيذيي 

كة.   مكافأة من الرسر

كة بوبا العربية عن مجموع المدفوعات  أفصحت شر
التنفيذي لخمسة من كبار التنفيذين منهم الرئيس 

ي هذا 
ي قسم المكافئات فن

والرئيس التنفيذي الماىلي فن
 التقرير 

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر  – 70

كة لجنة تسم )إدارة   تشكل بقرار من مجلس إدارة الرسر
المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء 
ي 
ط أن يتوافر فن . ويشت  ن مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي 

ئم من المعرفة بإدارة المخاطر  أعضائها مستوى مال 
 والشؤون المالية. 

شادية( رئيس لجنة إدارة المخاطر عضو  )مادة است 
 مستقل من خارج المجلس. 

 تكوين لجنة المراجعة  – 54
 
 
فقرة )ب( يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا

  
ً
 مستقال

كة بوبا  ي شر
شادية( رئيس لجنة المراجعة فن )فقرة است 
 من خارج المجلس  

ً
 مستقال

 
 العربية عضوا

 
 

كات  حوكمة  الئحة  متطلبات  بموجب  ستقوم   حقوقهم،   وحفظ   حمايتهم  أجل  من  المصالح  أصحاب  مع  العالقة  تنظيم  أجل  من  ، 89  المادة  المال  سوق  لهيئة   الرسر

كة  الدولية.  الممارسات وأفضل  اللوائح مع أقوى توافق تحقيق لضمان م2021 عام خالل سياساتها  بتعزيز  العربية بوبا  شر

 

 الوصف  األسهم  % األسهم 

43.25% ن ليميتد  51,900,000   بوبا إنفستمنت أوفرسث 

9.09% ن  10,908,000  ن التاليتي  ن القانونيتي  كتي   سيطرة مجموعة ناظر من خالل الرسر

9% كة مجموعة ناظر القابضة المحدودة  10,800,000   شر

09%. امج  108,000  كة حلول الت  الحديثة للخدمات الحاسب اآلىلي المحدودة شر  

52.34%  المساهمون الرئيسيون  62,808,000 

47.66%  المساهمون العموم 57,193,448 

100%  اإلجماىلي  120,000,000 



ن   مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي 

INTERNAL 

 28من  24صفحة 

ين أشهم وأفراد  اإلدارة مجلس ألعضاء تعود  حقوق ألي وصف ي  المباشر
ن
 العربية  بوبا  ف

 
ي صورة أسهم أو أدوات د

ين فن كة المملوكة ألعضاء مجلس إدارة بوبا العربية وأفراد أشهم المباشر ي الرسر
كة بتاري    خ  فيما يىلي تفاصيل حقوق الملكية فن ين خاصة بالرسر

 . م2020/ 12/ 31

 

 اسم عضو  مجلس اإلدارة 

 الرصيد  االفتتاحي 
 31/ 12/ 2019مم

 الرصيد  الختامي 
 31/ 12/ 2020مم

 التغيث  

 عدد  األسهم 
أدوات  
 الدين 

 عدد  األسهم 
أدوات  
 الدين 

 % باألسهم 

- 1,000 - 2,000 - 3،000 األستاذ/  زيد  القويز   %33 -  

 - - - 3،000 - 3،000 المهندس/  لؤي هشام ناظر 

 - - - - - - األستاذ/دافيد  مارتن فليترسر   

ن     - - - - - - األستاذ/  مارتن هيوسي 

 ̂  - - - 1,000 - 1,000 األستاذ/  طل هشام ناظر

 - - - - - - الدكتور/  عبد  هللا إلياس

 - - - - - - األستاذة/  هدى  الغصن 

 - - - - - - األستاذة/  جوي  لينتون 

 - - - - - - األستاذ\  نادر  عاشور

 
ي  ناظر  طل األستاذ/  أسهم ^

ي   موضح هو  كما   األسهم  عدد  نفس أعاله، وردت الن 
.  كبار   أعضاء أسهم جدول فن ن  التنفيذيي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن  كبار   أسهم بيان ي  التنفيذيي 
ن
كة ف ين  أشهم وأفراد   العربية بوبا  شر  المباشر

 
 

ي  الملكية حقوق تفاصيل يىلي  فيما 
ي  العربية  بوبا  فن

ن  كبار   يحملها  الن    والذين السعودي، المركزي البنك تعريف بحسب القيادي، اإلدارة فريق وأعضاء التنفيذيي 
كة تفرسهم ، التنفيذي الفريق أعضاء  أنهم عىل  الرسر ن  والرئيس، المؤسشي كة/  ش  وأمي  ن  الرسر كة، إدارة مجلس ش  أمي  ام الرقابة وظائف وقادة الرسر ن  )أقسام وااللت 
ام وإدارة المخاطر، وإدارة والحوكمة، القانونية الشؤون ن ين، أشهم وأعضاء الداخلية(، والمراجعة االلت  ي  الشخصية، بصفتهم المباشر

 دين أدوات أو  أسهم  صورة فن
كة تطرحها  كة أي أو  الرسر كات من شر  لها:  التابعة الرسر

 

ن   كبار  التنفيذيي 

  التغيث   الرصيد  الختامي  الرصيد  االفتتاحي 
  31/ 12/ 2020مم 31/ 12/ 2019مم

 عدد  األسهم 
أدوات  
 الدين 

 عدد  األسهم 
أدوات  
 الدين 

 % باألسهم 

 ̂ - %100  - - - 1,000 األستاذ/  طل هشام ناظر  )الرئيس التنفيذي(   

 )  - - - - - - األستاذ/  نادر  عاشور  )الرئيس التنفيذي الماىلي

- %100 - - - - 18,526 األستاذ/  عىلي  شنيمر  )الرئيس التنفيذي للتطوير   التجاري(   

ية(   - - - - - - األستاذ/  طارق العمودي )الرئيس التنفيذي للموارد  البرسر

ي  )الرئيس التنفيذي للمبيعات(
 - - - - - - األستاذ/  عاطف  مفن 

 - - - - - - األستاذ/  محمد  المساوي )الرئيس التنفيذي للعمليات( 

كة(  - - - - - - األستاذ/  عبت   البورنو  )أمينة ش  مجلس إدارة الرسر

كة( % 55 3,407 - 9,575 - 6,168 األستاذ/  باسل قزاز  )مبيعات الرسر  

 ) ي   الطن 
ن - 1,000 - 0 - 1,000 األستاذ/  نضال صعب )نشاط إدارة مطالبات التأمي   100% -  

ي  العام(
 - - - 2,271 - - األستاذ/  ناض  القواص )المستشار  القانونن

 - - - - - - األستاذ/  أحمد   جابر  )إدارة المخاطر  سكرتت   لجنة إدارة المخاطر( 

ام(  ن  - - - - - - األستاذ/  لؤي أبو  منصور  )إدارة  االلت 

% 100 18 - 18 - - األستاذ/  يونس إيشان )إدارة المراجعة الداخلية(   

 - - - - - - األستاذ/  تابيش  مشتاق )الرئيس التنفيذي للمخاطر( 

 - - - - - - األستاذ/  أحمد  باجنيد  )سكرتت   لجنة االستثمار( 

شيحات  والمكافآت(   - - - - - - األستاذ/  تركي  البلوي )سكرتت   لجنة الت 

 
ي  ناظر  طل األستاذ/  أسهم تشكل كما  ̂ 

ي  موضح  هو  كما   األسهم عدد  نفس أعاله، وردت الن 
   اإلدارة مجلس أعضاء أسهم جدول  فن

 

ي  الحصص بيان
ن
ي  األسهم فئة ف

 آخرون أشخاص ويمتلكها  التصويت لها  يحق التر
 

/المدراء  وكبار   اإلدارة  مجلس  أعضاء  وحصص  أسهم  بخالف ن ين   أشهم  وأفراد   التنفيذيي  ن   هو   كما   المباشر  أسهم   بحصص  العربية  لبوبا   علم  فال   أعاله،  بالتفصيل  مبي 
ي  بالحصص العربية بوبا  بإبالغ قاموا  أشخاص يمتلكها  التصويت لها  يحق أخرى

 يملكونها.  الن 
 

 

 



                المكافآت

INTERNAL 

 28من  25صفحة 

ن  المجلس اإلدارة/لجان مجلس بمكافآت المتعلقة السياسات ، والمسؤولي  ن   أعضاء وأتعاب مكافآت التنفيذيي 

 اللجان أعضاء/اإلدارة مجلس
 

  
 
ي اجتماعات الجمعية العيتم تحديد مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقا

ن فن ي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمي 
. موميةلسياسة المكافآت والن 

شيح والمكافآت، ويتم تحديثها بشكل دوري بع ، بعد توصية لجنة الت  ن د االنتهاء من يتم اعتماد سياسة المكافآت من قبل مجلس اإلدارة وبموافقة المساهمي 
كات المحلية و/أو الدولية المالئمة، و   تحديد األطر المرجعية المناسبة  ي الحسبان   العملية  هذهبعد إجراء مقارنة مستويات مكافآت الرسر

ات الخارجية خت  ال  تأخذ فن
  ذلك كان  من  ما 

 
 . مالئما

 

ي تحدد مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء مجلس اإلدارة مؤخر 
 تم تحديث واعتماد السياسات الرئيسية الن 

 
 ة بتاري    خغت  العادي  موميةباجتماع الجمعية الع  ا

كة م2020/ 6/ 30 ي سياسات الرسر
ن فن  :بأعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة، وهي الخاصة ، كما هو مبي 

 . سياسة مكافأة عضو مجلس اإلدارة .1
 . سياسة مكافأة عضو لجان مجلس اإلدارة .2

 

كات ولوائح مجلس   ءعضا األ ولجانه و يتم تحديد واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة   من خالل هذه السياسات ووثائق حوكمة متعددة تشمل نظام حوكمة الرسر
 ، وتوضع المكافآت عىل أساس مستويات األداء وحد أدنن لحضور االجتماعات.  ا اإلدارة ولجانه التابعة ولوائحه

 
ي وال  السياسات  هذه  وفق  المجلس  اإلدارة/لجان  مجلس  أعضاء  مكافأة  يتم

كة  األساشي   النظام  مع  تتطابق  ن  ي   الصلة  ذات  اللوائح  وجميع   للرسر
 العربية   المملكة   فن

ي   المحدثة   العربية بوبا   سياسة  تنص  السعودية. 
،  غت    اإلدارة  مجلس  ألعضاء  حضور   رسوم  دفع   فن ن ي   اإلدارة،  مجلس  لجان  وأعضاء  التنفيذيي 

 اجتماع   حضور   حال  فن
ي   سعودي  ريال  ألف  50  عن  يزيد   ال   ما ي  اإلدارة  مجلس  لجان  أحد   أو   العامة   الجمعية

ي   المالية  السنة  فن
   الحضور   كان  حال  فن

 
 سعودي  ريال  أالف  )خمس  شخصيا

ي   الواحد(  لالجتماع
 الصلة  ذات  المعتادة  التكاليف  لتسوية  وذلك  الواحد(،  لالجتماع   سعودي  ريال  مائة  وخمس   )ألفان  الحديثة  التقنية  وسائل  عت    الحضور   حال   وفن

 أشهر.  ثالثة كل  المتأخرة األجور  رسوم وتسوية الفعلية، التكاليف أساس عىل
 

 م: 2020 لعام المجلس أعضاء مكافآت أدناه الجدولب مرفق

ات   متغث 
 م  2020

مجموع 
 م  2020

رسوم 
حضور  
 م  2020

مكافآت  
 م  2020

مجموع 
مكافآت  
    م2019

 من إىل دور آخر 
مجلس  عضو  اسم 

 اإلدارة

 زيد القويز 20/ 1/1 31/2/20 عضو لجنة المراجعة 403 375 43 418 15

 هدى الغصن  20/ 1/1 31/2/20  210  375      195 

شيح والمكافآت  ةرئيس 0  30 405    12/2/20 31/2/20 لجنة الت 

 عبدهللا إلياس  20/ 1/1 31/2/20 عضو لجنة المخاطر  195 350 28 378 183

 عبدالهادي شايف 19/ 1/1 30/6/19 رئيس سابق للجنة المخاطر  188 0 0 0 (188)

ي  01/1/19 30/6/19 للجنة المراجعة رئيس سابق  188 0 0 0 (188)
 عدنان صوفن

ن  1183 1100 100 1200 18  مجموع أعضاء المجلس المستقلي 

 ناظر هشام لؤي 20/ 1/1 31/12/20 رئيس مجلس اإلدارة والمجلس التنفيذي  495 450 33 483 (13)

   19/ 1/1 10/ 1/1 عالوة رئيس مجلس اإلدارة  375 *750 0 750 375

25 335 35 300 310 

والمجلس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 

 #دافيد مارتن فلترسر  20/ 1/1 20/ 1/1 التنفيذي 

ن  20/ 1/1 20/ 1/1  260 300 28 328 68  مارتن هيوسي 

  12/2/20 31/12/20 عضو لجنة المكافآت 0    

 # جوي لينتون 20/ 1/1 31/12/20 عضو اللجنة التنفيذية  25 300 33 333 308

 # سيمون بريستون 18/ 1/4 01/07/19 عضو سابق باللجنة التنفيذية  150 0 0 0 (150)

ن مجموع أعضاء المجلس  1615 2100 128 2228 613  غث  التنفيذيي 

 طل هشام ناظر  20/ 1/1 31/12/20 الرئيس التنفيذي/عضو اللجنة التنفيذية  300 300 0 300 0

 نادر عاشور  20/ 1/7 31/12/20 الرئيس التنفيذي الماىلي  0 100 0 100 100

ن  300 400 0 400 100  مجموع أعضاء المجلس التنفيذيي 
 مجموع جميع أعضاء مجلس اإلدارة 3098 3600 228 3828 730

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 

 
ن   وموافقة  السعودي  المركزي  البنك  ممانعة  عدم  تأكيد   عند   م2020  لعام  اإلدارة  مجلس  رئيس  مكافأة  دفع  سيتم  * ي   المساهمي 

 عقدها   المقرر   العمومية  الجمعية  فن

ي 
 . م2021 يونيو  فن

ن   إنفستمنت  بوبا   ممثىلي   يتلف   # ،  الكيان  قبل  من  ولجانه  اإلدارة  مجلس  عضوية  مكافأة  رسوم  ليمتد   أوفرست  ي
ن   بوبا   القانونن ن   إنفستمنت   همقبل  من  وليس  ليمتد،  أوفرست 

ن  كأشخاص  الشخصية.  بصفتهم فرديي 

 

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

 
 ضمن   المصوفة/المقدمة  والمكافآت،  والبدالت   واألجور   الرواتب  أدناه  الجدول  يلخصو   أ، 24  رقم  مالحظة  م2020  لعام  السنوية  المالية  النتائج  مراجعة  يرج  

   العليا:  واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إىل  م2020/ م2019 نتائج

 
 

 بند
ن  المجلس أعضاء    )الرئيس التنفيذيي 

(  التنفيذي والرئيس التنفيذي  الماىلي
 مجلس اإلدارة( عضوية مكافآت)

 المجلس أعضاء 
/غث   ن  المستقلي 
ن   التنفيذيي 

ي  )بما  العليا  اإلدارة
ن
 التنفيذي الرئيس ذلك ف

(  والمدير   الماىلي

  م 2020  م 2020  م 2020  
 م 2019

  
  م2020

 )  )التغيث 

 690 17,146 17,836 2,450 400 وأجور رواتب

 ينطبق  ال  ينطبق  ال  ينطبق  ال  300 0 المجلس أعضاء بدالت 

 - 2,215 19,423 17,208 750 ينطبق  ال  األجل طويل الحوافز  وبرنامج المكافآت

 60 1,028 1,088 0 ينطبق  ال  الخدمة  نهاية مكافأة

 - 1,465 37,597 36,132 3,500 400 م 2020

 م 2019
  (التغيت  ) م2020

300 
100 

2,895 
605 

37,597 
1,465 -   

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 
 

ي   األجل  طويلة  الحوافز   برنامج  واستحقاقات  السنوية  المكافأة  تستند 
ي   العليا   اإلدارة  لموظفن

كة  فن كة،  نتائج  أداء  مقاييس  من  مجموعة  تحقيق  عىل  الرسر  ومقاييس   الرسر

   الفردية.  األداء

 

  



                المكافآت

INTERNAL 

 28من  26صفحة 

 اإلدارة  مجلس لجان
 

 مكافآت أعضاء لجان المجلس ورسوم الحضور )من خارج المجلس(
 

ات   متغث 
م2020   

مجموع 
م2020   

رسوم 
حضور  
م2020   

مكافآت  
م2020   

مجموع 
مكافآت  
   م2019

 اللجان اسم عضو مجلس اإلدارة  من إىل

35 205 30 175 170 31/12/20  1/1 /20  األستاذ/ ديفد هنت 

 لجنة المراجعة 
23 175 25 150 153 31/12/20  1/1 /20 سليمان الهتالن \ األستاذ   

85 175 25 150 90 31/12/20  1/1 /20 وليد شكري \ األستاذ   

63 -  0 0 0 63 30/6/19  1/12/18 خالد السليمان\ األستاذ   

  مجموع مكافآت لجنة المراجعة 475 475 80 555 80

   150 156 31/12/20  1/1 /20 أسامة شاكر  \ األستاذ   

 لجنة االستثمار 

7 163 13 150 156 31/12/20  1/1 /20 االستثمار( )رئيس لجنة    

48 108 8 100 60 31/12/20  1/1 /20 سليمان الفارس \ األستاذ   

53 -  52 10 42 105 31/5/20  1/1 /20 #نايل دوونر \ األستاذ   

58 58 0 58 0 31/12/20  1/6 /20 #أندرو بيىلي  \ األستاذ   

 مجموع مكافآت لجنة االستثمار 321 350 30 380 59

شيحات  لجنة الت 
 والمكافآت

96 96 8 88 0 31/12/20  12/2/20 عمر نجار  \ األستاذ   

50 -  0 0 0 50 30/6/19  1/12/18  األستاذة/ مي الهوشان 

50 -  0 0 0 50 30/6/19  1/12/18 #كلت  سمبل   \ األستاذة   

4 - شيحات والمكافآت 100 88 8 96   مجموع مكافآت لجنة الثر

68 158 8 150 90 31/12/20  1/1 /20 خالد الفداغ  \ األستاذ   

 لجنة المخاطر 
8 108 8 100 100 31/12/20  1/1 /20 رامي مكارم \ األستاذ   

50 108 8 100 58 31/12/20  1/1 /20 #جيمز أورايىلي  \ األستاذ   

50 -  0 0 0 50 30/6/19  1/12/18 #بأول جون ديفس  \ األستاذ   

  مجموع مكافآت لجنة المخاطر 298 350 23 373 75

 إجماىلي مكافآت أعضاء اللجان )غث  أعضاء المجلس( 1194 1263 140 1403 210

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 
 
ي بوبا من قبل  انيتم تسليم رسوم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة / لج# 

ن  إنفستمنتس بوبا مجلس اإلدارة لممثىلي بوبا انفستمنت الذين هم موظفون فن  أوفرست 
 . الشخصية  بصفتهم وليس ليمتد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن  ن )ويشمل مكافآت خمسة من كبار المسؤولي   )الماىلي  التنفيذيالرئيس التنفيذي ورئيس  ذلك التنفيذيي 
 

 

 األرقام المذكورة ب االآلف ر.س 
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ة المكافآت الثابتة   المكافآت المتغث 

مكافأة  

نهاية  

 الخدمة 

إجماىلي مكافآت  

أعضاء مجلس  

اإلدارة  
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المبلغ  
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 32,612 400 977 16,135 7,161 - 8,974 - - 15,100 - 1,105 13,995 اإلجماىلي 



 الجمعية العمومية 

INTERNAL 

 28من  27صفحة 

 

 العام خالل موميةالع الجمعية اجتماعات
 

كة  عقدت ا   م2020  عام  خالل  الرسر ا   اجتماع 
 
ي   عليها   الموافق  والقرارات  االجتماع  هذا  تفاصيل  عىل  االطالع  ويمكن  العادية  غت    موميةالع   للجمعية  واحد

 إعالنات   فن

ي   المستثمرين  بعالقات  الخاصة  والصفحة  م2019  لعام  المالية  والقوائم  تداول  موقع
نت  موقع   فن كة  الخاص  الرسمي   اإلنت   المعلومات  جميع   عىل  يحتوي  الذيو   بالرسر

ي 
كة تخص الن  ي  بما  الرسر

ي  المستثمرين لمساعدة عامة ومعلومات موميةالع الجمعية اجتماعات محاضن   ذلك فن
ي  استثمارهم تجاه صحيحة آراء بناء فن

كة.  فن      الرسر

 

ي  الحضور  أسماء
ن
 اإلدارة  مجلس أعضاء من موميةالع الجمعية اجتماع  ف

 

 م2020/ 6/ 30 اجتماع  اإلدارة اسم عضو مجلس 

 صن ح المهندس/ لؤي هشام ناظر 

 حصن  األستاذ/ دافيد مارتن فلترسر 

 حصن  األستاذ/ طل هشام ناظر 

 لم يحصن  القويز نعبد الرحماألستاذ/ زيد 

ن   حصن  األستاذ/ مارتن هيوسي 

 حصن  نديم إلياس عبد هللاالدكتور/ 

 حصن  األستاذة/ هدى محمد الغصن 

 حصن  األستاذة/ جوي لينتون 

 ال ينطبق   (م2020/ 7/ 1األستاذ نادر عاشور )عضو مجلس إدارة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: م2020/ 7/ 1)إعالن النتائج بتاري    خ  م2020/ 6/ 30غث  العادية بتاري    خ  موميةالعتمت الموافقة عىل قرارات الجمعية 

 :
ً
ي  المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير  أوال

 . م2019/ 12/ 31 فن

ا:  ن  الحسابات مراجعي   تقرير  ثاني  ي  المنتهية السنة عن الخارجيي 
 . م2019/ 12/ 31 فن

ا: 
 
ي  المنتهية السنة عن المالية القوائم ثالث

 . م2019/ 12/ 31 فن

ا:  ن  رابع    (. كوبرز  وترهاوس وبرايس ويونغ إرنست) أتعابهم  وتحديد  الحسابات مراجعي  تعيي 

ا:  ي  المنتهية للسنة سعودي، ريال ألف 3098 بقيمة اإلدارة، مجلس إىل  مدفوعة مكافآت  خامس 
 . م 2019/ 12/ 31 فن

ا:  كة إدارتهم عن المسؤولية من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء سادس  ي  المنتهية المالية السنة خالل للرسر
 . م2019/ 12/ 31 فن

ا:   سنوي.  رب  ع أو  نصف أساس  عىل ،مرحلية أرباح لتوزي    ع اإلدارة مجلس تفويض سابع 

ا: 
 
اء ثامن  سهم.  220,000 أقض وبحد ريال سعودي  14.275.332 قدرها  قصوى بقيمة األجل طويلة الحوافز  خطة أسهم شر

ا  ا  تاسع   القادمة.  للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب : وعاشر 

:  الحادي  اإلدارة  مجلس لجان أعضاء مكافآت سياسة تحديث عرسر

ي 
:  الثانن  اإلدارة.  مجلس أعضاء مكافآت سياسة تحديث عرسر

ن   السابع  إىل   عرسر   الثالث ي   والعقود   األعمال  عىل  الموافقة  : واألربعي 
 السابقة   للسنة  فيها   مصلحة  اإلدارة  مجلس  وألعضاء  عالقة  ذات  أطراف  مع  تمت  الن 

  . والمستقبلية

ات : والسبعون السادس إىل  واألربعون  الثامن ي  التغيت 
كة.  ساشي األ  النظام فن  للرسر

 

ا 
 
كة  تؤكد   ،المال  سوق  بهيئة  الخاصة  اإلفصاح  لمتطلبات  وفق   واإلدارة   اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  إطالع  لضمان  إجراءً   تتبع  أنها   اإلدارة  ومجلس  العربية  بوبا   شر

احات   عىل  التنفيذية ن   وأسئلة  ومالحظات  اقت  كة   بشأن  المساهمي   إتاحة  و   المجلس،  أعضاء  جميع   مع  موميةالع  الجمعية  محصن   مشاركة  خالل  من  وأدائها،  الرسر

ي  ميةمو الع الجمعية محاضن 
كة.  موقع فن  الرسر

 

 

 

 

 



 اإلفصاحات اإلضافية

INTERNAL 
INTERNAL 
INTERNAL 

 28من  28صفحة 

 

  إضافية إفصاحات
 
ن  )وفقا  واللوائح( للقواني 

 
   إضافية  إفصاحات  التالية  األقسام  تتضمن

 
ن   وفقا ي   بها   المتداول  واألنظمة  للقواني 

ي   السعودية  العربية  المملكة  فن
 المركزي  البنك  لوائح  متطلبات  بعض  عىل  تشمل  والن 

كات حوكمة ولوائح السعودي    . المال سوق هيئة من الصادرة الرسر

 

كة يوجد  ال  كات للشر  فرعية  شر
 

كة تؤكد  كات هناك ليس أنه العربية بوبا  إدارة مجلس وأعضاء الرسر كة ألية  مديونية سندات وال  أسهم تصدر  لم وبالتاىلي  فرعية، شر  فرعية.  شر

 

اض أي وجود  عدم  قروض أو  اقثر
 

كة  وتقر   تؤكد  اض  أي  وجود   بعدم  اإلدارة   مجلس  وأعضاء  الرسر ي   سداد   دون  قائمة  قروض  أو   اقت 
ة   نهاية  فن ي   فت 

   عرسر   االثنن
 
 دفعات  أية  تسديد   عليها   وليس  الحالية  شهرا

اض مقابل ة  خالل قروض أو  اقت  ي  فت 
   عرسر  االثنن

 
 حالية. ال شهرا

 

 والحقوق  والضمانات والخيارات،  المديونية، بسندات تتعلق إفصاحات
 

ا 
 
كة تؤكد  ،المال سوق بهيئة الخاصة اإلفصاح لمتطلبات وفق  التالية:  اإلقرارات اإلدارة ومجلس الرسر

 

 ماىلي   تعويض  أي  تستلم  لم   فإنها   وبالتاىلي   مشابهة  حقوق  أي  أو   ،كفاالت   أو   ،خيارات  أي  أو   للتحويل،  قابلة  مديونية  سندات  أي  تمنح   ولم  تصدر   لم  أنها  •

  مقابل
 
 منها.  أيا

  السنة  خالل  مشابهة  حقوق  أي  أو   ،كفاالت   أو   ، تعاقدية  مالية  أوراق  أو   للتحويل،  القابلة  المديونية  سندات  بموجب  اكتتاب  حقوق  تصدر   أو   تحّول  لم  أنها  •

 المالية. 

د   لم  أنها  • داد   قابلة  مديونية  سندات  أي  تلغ  ولم  تشت    ولم  تست  كة  لدى  وليس  المالية  السنة  خالل  لالست    قيمة   فإن  وبالتاىلي   كهذه  مسددة  غت    سندات  الرسر

 صفر.   هي  البنود  هذه

 

 األجل طويلة الحوافز  خطة

 

ي ن   أسهم  برنامج   بموجب  بها   المحتفظ  األسهم  العربية  بوبا   تشت  ات  ضد   للتحوط  الموظفي  ي   السلبية  التغت 
ن   ألسهمها   العادلة  القيمة  فن  وتاري    خ  المنح   تاري    خ   بي 

.   إىل   األسهم  هذه  تحويل ن اء ادةإع  عند   الموظفي  ف  األسهم  شر اف  يتم  ملكية،  كحقوق  بها   المعت   المنسوبة  التكاليف   يتضمن   والذي  المدفوع،  المقابل  بمبلغ  االعت 

ة،  اؤها   المعاد   األسهم  تصنيف  يتم  الملكية.   حقوق  من  كخصم   مباشر ي   عرضها   ويتم  األجل  طويلة  الحوافز   برنامج  أسهم  بموجب  بها   محتفظ  كأسهم  شر
 بيان  فن

ات ي  التغت 
كة تحصل الملكية.  حقوق فن اء المسبقة العمومية الجمعية موافقة عىل الرسر  .دورة لكل األجل طويلة ز الحواف برنامج ألسهم السنوي للرسر

اء  يتم  لم كة  وتمتلك   ،م2020  عام  خالل  األجل  طويلة  الحوافز   برنامج  أسهم  شر نامج  سهم  554،307  مجموعه  ما   الرسر   48.8  بتكلفة  األجل  طويلة  الحوافز   لت 

ن  عن نيابة سعودي ريال مليون ي  المشاركي 
 . األجل طويلة الحوافز  برنامج فن

 

 الصحيحة الحسابات ودفاتر  بالسجالت االحتفاظ

 

 
 
ن   لوائح   عليه  تنص  لما   وفقا ي   التأمي 

كة  تؤكد   السعودية،  العربية  المملكة  فن  بحسابات  يحتفظون  وأنهم  مناسبة  حسابية  بدفاتر   االحتفاظ  تم  أنه  اإلدارة  ومجلس  الرسر

ن   عمليات  من  لكل  منفصلة ،  وعمليات  التأمي  ن  السنة   خالل  مناسبة  محاسبية  بسجالت  احتفظ  قد   أنه  التأكيد   ويمكنهم  المحاسبية،  سجالتهم  ضمن   المساهمي 

 المالية. 

 

 

 

 

 

ن  ن  المستقلي   الرأي غث   المتحفظ لمراجىعي  الحسابات الخارجيي 

 

ي   المدقق  تقرير   يحتوي ك  المستقل  الخارج    الماىلي   المركز   المادية  الجوانب  جميع  من  عادل  بشكل  تعرض  ككل،  المالية،  البيانات  بأن  متحفظ  غت    رأي  عىل  المشت 

كة، كات أنظمة  متطلبات مع وتتوافق للرسر كة.  األساشي  والنظام  الرسر  للرسر

 

 نظام وفعالية الرقابة الداخلية

 

ا لمتطلبات اإلفصاح الخاصة بهيئة  
 
ن تصميم وفعالية بيئة الرقابة الداخلية سوق المالوفق ن عىل تحسي  كت 

، الحظت لجنة المراجعة جهود اإلدارة المستمرة والت 

ي بوبا 
ي واإلدارة حول العربية. بناًء عىل نتائج مراجعات التدقيق الداخىلي واألنشطة المخطط لها لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية، وبعد المناقشة مع المدقق الفن خارج 

ي 
ء يشت  إىل وجود م2020/ 12/ 31البيانات المالية األولية والسنوية للسنة المنتهية فن ي

ة. ، لم يوجه انتباه اللجنة إىل أي شر  أوجه قصور كبت 

 

 النشاط  ومواصلة  االستمرارية
 
كة تقر  ي  ُيذكر  شك أي يوجد  ال  بأنه اإلدارة مجلس وأعضاء الرسر

 النشاط.  مواصلة  عىل قدرتها  فن

 

 الخارجيون المراجعون
 

ي  المنتهية المالية للسنة المالية البيانات عىل العادية غت   موميةالع الجمعية وافقت
ي     م2019/ 12/ 31 فن

 . كوبرز   وترهاوس وبرايس ويونغ إرنست مع كانت  والن 

 

اء  الخارجيون  المستقلون االكتوارية المحاسبة خثر
 

كة لوكس   ي المستقل للسنة المالية    لالستشاراتكانت شر ن هي الخبت  االكتواري الخارج   م2020وخدمات التأمي 
 
كة لوكس أيضا  هي الخبت  االكتواري  ، كما كانت شر

ي المستقل للسنة المالية   .  م2019الخارج 

 

 الخاتمة
 
ي   إسهامهم  عىل  لديها   والمستثمرين  المتواصل  والئهم  عىل  العربية  بوبا   عمالء  يشكر   أن اإلدارة مجلس يود

كة  نجاح  فن ن   سوق  وريادة  الرسر ي   الصحي   التأمي 
 المملكة   فن

كة إلدارة وشكره امتنانه عن يعت   أن المجلس يود  كما   السعودية العربية .  العام خالل  وجهودهم تفانيهم عىل وموظفيها  الرسر ي
 الماضن

 

 

 


