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  لتعاونيا للتأمين العربية بوبا شركة
  اإلدارة مجلس تقرير
 :م31/12/8201  في المنتهية للفترة

 
 حول للمجلس السنوي التقرير مالكرا للمساهمين قدمت أن العربية"( "بوبا أو )"الشركة" عاونيالت للتأمين العربية بوبا ركةش إدارة مجلس يسر

  .م2018 المالية لسنةل وانجازاتها للشركة المالية النتائج

 

 المالية القوائم تقرير إلى باإلضافة تداول، موقع لىع الشركة إعالنات قراءة مع امنبالتز العربية بوبال السنوي التقرير محتويات راءةق تتم

 للعام المالي لتقريراو تداول موقع على المنشورة اإلعالنات من كالا  لىع التقرير هذا شملي كما لمحتوى.ا تكرار تجنبل وذلك السنوي،

 السنوي. اإلدارة مجلس تقرير محتويات خصي فيما لتنظيميةا الجهات طلباتمت لنستوفي وذلك م2018الحالي

 

 المستثمرين، عالقة قسم تصفحو ةالرسمي الشركة صفحة إلى جهبالتو العربية بوبا في المستثمرين لسادةا عناية نلفت فإننا ذلك، إلى باإلضافة

 .عامةال الجمعية اجتماعات ومحاضر تداول في هاوإعالنات وحوكمتها لشركةا نتائج حول ساسيةاأل معلوماتال على لإلطالع

 

 العربية لمملكةا في بها المعمول األنظمةو القواعد مع ياا تماش واإلفصاحات لتشغيليةا واألنشطة المالية النتائجو التطورات همأ التقرير ويتضمن

 مقابل ،م31/12/2018 في المنتهية شهراا  عشر االثنى ترةف اعتمدت قد اإلدارة جلسم تقرير يتضمنها التي النتائج إنف عليه، وبناءا  السعودية،

 .م31/12/7201 في المنتهية راا شه عشر االثنى فترة نتائج

 

 األنشطة: .1
 
  للشركة: الرئيسة األنشطة أ(

 ،م17/05/0082 بتاريخ إدراجها تم ،السعودي األسهم وقس في مدرجة ديةسعو عامة مساهمة شركة هي التعاوني للتأمين بيةالعر بوبا شركة

 أعمال يف الشركة تتخصص .م10/05/2008 في صادر 4030178881 رقم التجاري السجل موجبب السعودية العربية لمملكةا في ومسجلة

 السعودية. لعربيةا المملكة في الرقابية لجهاتا تلفمخ من الصادرة الشأن بهذا المتعلقة للقواعد وفقاا  وتعمل لتعاونيا الصحي التأمين

 

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

  القوائم  من مجموعة عاشر ،م31/12/2018 بتاريخ تهيةالمن شهراا  عشر االثنى بفترة المتعلقة المالية،  القوائم تمثل .م2009 ديسمبر 31 في

 الشركة. تصدرها التي النظامية المالية

 
 (:TPA) الثالث الطرف إدارة نشاط ب(
 تتضمن والتي السعودية أرامكو شركة عم الثالث الطرف إدارة دماتخ اتفاقية لعربيةا بوبا قعتو ،م01/01/2018 في عنه اإلعالن تم كما

 .م01/03/2018 من راا اعتبا ،عوائالهمو السعوديين أرامكو قاعديومت نيلمنسوب الصحي التأمين مطالبات إدارة خدمات تقديم

 
  لعربية:ا بوبا لشركة المالية النتائج .2

 الصحي ينلتأما سوق حجم تقلص في المتمثلة اإلقتصادية التحديات من الرغم على التجاري العربية بوبا لنشاط جيداا  عاماا م 2018 عام كان

 م2017 بعام مقارنةا  %10.8ستطاعت بوبا العربية خالل هذا العام زيادة أقساطها التأمينية بنسبة ا. امع بشكل التأمين سوق أداء وضعف

 جديد تاريخي رقم ىإل والوصولالجدد  في أعداد العمالء اإليجابي والنمو مناسب بشكل التأميني اإلكتتابتحديد أسعار إلى ويعود هذا النجاح 

 مليار لاير سعودي. 8.6يبلغ  المكتتبة لألقساط
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 جديد قياسي تاريخي رقم تحقيق من العربية بوبا تمكنت إذ الضخمة، اإلستثمارات عوائد بفضل للغاية ياا قو ياا مال أداءا  تحقيق الشركة استطاعت

 اإلستثمارات وعوائد النقد إرتفاع إلى القياسي النمو لهذا بالسب ويعود السابق بالعام مقارنةا  %16.6 بنسبة نمت أنها إذ اإلستثمارات لعوائد

 .الفائدة أسعار بنمو مدعومة الثابت الدخل ذات

 

 قدره إجمالي مبلغ تحصيلب العربية بوبا قامت إذ المكتتبة، لألقساط التاريخي لمستوىا مع متناسباا  للتحصيل أيضاا  تاريخي عام كان م2018

 وأثره العام إلقتصاديا للوضع كنتيجة لعاما خالل رتفعتأ قد تحصيلها في المشكوك الديون مخصصات تكلفة أن علماا  سعودي، لاير مليار 8.5

 تحسن عام وبشكل طفيف بشكل ألعمالا قطاع تحسن إلى ةباإلضاف األعمال، بنمو قارنةم المخصصات توقيت بسببو المستحقة الديون على

 .المستحقة المدينة الذمم في

 

 نسبته ما )يمثل م7201 المالية لسنةل قديةن كأرباح سعودي لاير 00،0000،061 مبلغ بدفع العربية بوبا قامت قد م2018 عام في أنه يذكر

 م0172 عام في سعودي لاير 120،000،000 مبلغب مقارنةا  السميةا مألسها يمةق نم %20و م،للسه سعودي لاير 2 يمثل ما وهو ،(32%

 قائمين همينس لكل مجاني سهم توزيعب م2018 امع من وفمبرن رهش في العربية وباب قامت .(%19 بتهنس ما )تمثل م2016 عام عن كانت

 في %50 مقدارها يادةز يمثل مما ،سعودي لاير مليار 1،2 المدفوع لشركةا مال رأس ليصبح لاير 400،000،000 مبلغ رسملة طريق عن

  المال. رأس

 
 األرباح: نتائج ملخص 2-1
 

 م2018 م7201 م2016 م2015 م2014 تعمليا قائمة 

 التأمين 
 وديسع لاير

 باآلالف
 وديسع لاير

 باآلالف
 يسعود لاير

 باآلالف
 وديسع لاير

 باآلالف
 سعودي لاير

 باآلالف

 شهر 12 شهر 12 شهر 12 شهر 12 شهر 12  

 8.566.648 7،732،961 7،938،630 7،328،016 5،740،449 بةالمكتت األقساط إجمالي

 8.150.242 7،672،314 7،667،316 6،739،398 4،595،075 المكتسبة األقساط صافي

 8.251.215 7،772،006 7،747،595 6،766،363 4،626،554 اإليرادات إجمالي

 6.708.524 6،428،617 5،944،793 5،007،697 3،289،128 مدفوعةال المطالبات إجمالي

 6.788.985 6،405،003 6،178،445 65،211،04 3،649،005  متكبدةال المطالبات صافي

 974.958 863،084 915،201 824،141 650،280 المصروفات إجمالي

 487.272 503،919 653،949 731،176 327،269 التأمين عمليات فائض

 525.431 500،614 630،705 645،077 301،275 المساهمين دخل صافي

 %83.3 %83.5 %80.6 %77.3 %79.4 الخسارة معدل

 4.39 4.18 5.26 5.38 2.51 السهم ربحية

 
 األقساط صافي في عاإرتفو اإلكتتاب نتائج صافي يف اإلرتفاع إلى لكذ سبب يعودو ، 2017 بعام مقارنة ٪5 قدره نمو 2018 عام شهد

 في رتفاعاإل بسبب خلالد صافي أرتفع ،2017 في %3.58 بـ مقارنة ٪83.3 نسبة كلتش التي المتكبدة المطالبات في والتحسن المكتسبة

 المرتفعة التشغيلية الرسوم من ريكثال عوضت ريةاالستثما واإليرادات االكتتاب إيرادات كاسبم أن بالذكر الجدير.اإلستثمارات من الدخل

 0.8 بـ المكتتبة لتأمينا أقساط صافي رتفعإ تحصيلها. في شكوكالم الديون مخصصات في والزيادة (المكتتبة األقساط بزيادة جزئياا  مرتبطة)

  .%5بـ اإلرتفاع ويقدر سعودي لاير مليون24بـ الدخل افيص في مون مع 2017ـب مقارنةا  ٪.810 بـ اإلرتفاع ويقدر سعودي لاير مليار
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  الجغرافي: والتوزيع المكتتبة األقساط إجمالي 2-2 •

طى لنسبة المنطقة الغربية الوس المنطقة تجاوز في كان الرئيسي التغيير، م2017 عام من جداا  قريب كان م2018الجغرافي لألقساط المكتتبة لعام  التوزيع

 .2017 لعام جداا  مشابهاا  األخرى والمناطق الشرقية المنطقة نسب وبقاء المكتتبة األقساط في

 

 
 
 المتكبدة: المطالبات صافي 2-3 •

األخرى. خالل عام ودخل مخصصات الديون واإليرادات االستثمارية /اتمصروف خصمنتائج إيرادات التأمين، من خالل المطالبات المتكبدة تعكس صافي 

 :مليون لاير 12في النتائج قدره ، حققت بوبا العربية نمواا أساسياا  م2018

 

31.4%

34.9%

32.4%

1.3%

2018

الغربية الوسطى الشرقية أخرى

33.5%

32.7%

32.2%

1.7%

2017

الغربية الوسطى الشرقية أخرى

 م7201 المكتتبة األقساط ليإلجما الجغرافي التوزيع م0182 لعام المكتتبة األقساط يإلجمال الجغرافي التوزيع
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 المالي: المركز قائمة ملخص 2-4 •
 

 التأمين عمليات موجودات
        م2014

 يسعود لاير
 باآلالف

 م2015
 سعودي لاير 

 فباآلال

 م2016
 سعودي لاير

 باآلالف

  م2017
 سعودي لاير

 باآلالف

  م8201
 سعودي لاير

 باآلالف

 527،272 110،384 132،030 205،565 1،384،281 حكمه في وما النقد

 743،033،3 2،912،577 3،057،816 3،047،529 1،213،027 مرابحة ودائع

 175،810 820،776 544،090 185،143 189،968 االستثمارات

 866،168 157،535 131،546 91،483 70،815 أخرى وموجودات قدماا م مدفوعة مصروفات

 1،119،902 1،013،656 1،123،540 863،715 676،545 جماليإ - مستحقة أقساط

 (169،231) (142،674) (142،997) (114،266) (77،858) حصيلهات في مشكوك ستحقةم أقساط مخصص

 671،950 870،982 980،543 749،449 87598،6 صافي - مستحقة أقساط

 320،6 5146 1356 900 39733 مكتسبة غير قساطأ في لتأمينا معيدي حصة

 336 1030 1720 3012 13432 القائمة لمطالباتا من لتأمينا معيدي حصة

 323،118 71،076 72،281 78،415 56،601 ؤجلةم وثائق اقتناء تكاليف

 639,363,5 4,949,506 4,921,382 4,361,496 3,566,544 نالتأمي ملياتع موجودات مجموع

 المساهمين موجودات
         م2014

 يسعود لاير
 باآلالف

        م2015
 سعودي لاير

 باآلالف

 م2016
 سعودي لاير 

 باآلالف

         م2017
 سعودي لاير

 باآلالف

         م8201
 سعودي لاير

 باآلالف

 886،17 119،500 93،800 93،2975 462،569 حكمه في وما النقد

 538،681،1 1،032،806 987،494 500،000 44،730 مرابحة ودائع

 316،811 900،914 714،330 439،785 454،578 الدخل قائمة اللخ من لعادلةا بالقيمة استثمارات

 34،119 12،993 17،445 3،563 1،746 أخرى مدينة ذمم

 - 200،000 77148،4 - - لتأمينا عمليات من مستحق

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

 138،516 133،497 90،945 77،167 60،667 ومعدات وتجهيزات أثاث

 6،882 5،121 3،585 - -  نظامية وديعة لىع مستحقة فائدة

 120،000 80،000 80،000 80،000 40،000 نظامية وديعة

 257,908,2 2,582,831 2,234,076 ,791,8121 1,162,290 ينالمساهم موجودات مجموع

 896,271,8 7,532,337 7,155,458 6,153,308 4,728,834 الموجودات مجموع

 التأمين ملياتع وفائض مطلوبات
        م2014

 يسعود لاير
 باآلالف

        م2015
 سعودي لاير

 باآلالف

 م2016
 سعودي لاير

 باآلالف

 م2017
 سعودي لاير

 باآلالف

 م8201
 سعودي لاير

 باآلالف

 131،428،3 3،091،079 3،094،990 2،890،679 2،383،358 مكتسبة غير أقساط

 681،472،1 1،341،536 1،321،622 1،054،369 812،530 قائمة مطلوبات

 636،50 39613 15117 - 3253 الدفع مستحق أمينت إعادة رصيد

  3,199,141 3,945,048 4,431,729 4,472,228 84,951,44 

 281،025 137،984 171،292 262،149 263،468 أخرى وباتومطل مستحقة مصروفات
 - - - - 22،754 ألجلا طويلة تحفيز طةخ ضمن التزام

  3,485,363 4,207,197 4,603,021 4,610,212 5,232,473 

 200000 200000 148477 - - المساهمين عمليات إلى مستحق
  فائض من قالوثائ حملة حصة
 التأمين لياتعم

81،181 154،299 169،884 138،581 139،755 

 (8،589) 713 - - - للبيع المتاحة الستثماراتل العادلة ةالقيم احتياطي

 228,372,5 4,949,506 4,921,382 4,361,496 3,566,544 نالتأمي عمليات فائضو مطلوبات مجموع

 المساهمين وحقوق مطلوبات
        م2014

 سعودي لاير
 اآلالفب

        م2015
 سعودي لاير

 باآلالف

 م2016
 عوديس لاير

 باآلالف

 م2017
 سعودي لاير

 باآلالف

 م8201
 سعودي لاير

 باآلالف

 86،179 74،083 65،725 50،494 42،398 أخرى وباتومطل مستحقة مصروفات

 199،784 148،704 116،953 42،577 23،903 المستحقة خلالد وضريبة الزكاة

 - - - - -  ةبالشهر يتعلق يماف عالقة يذ لطرف حقمست مبلغ

 6،882 5،121 - - -  نظامية وديعة لىع مستحقة فائدة

 41،095 33،586 24،344 32،201 44،490 عالقة ذات رافألط مستحق مبلغ

 333,940 261,494 207,022 125,272 110,791 ينالمساهم مطلوبات مجموع

 1،200،000 800،000 000800، 800،000 400،000 المال رأس
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 609،111 504،025 403،902 277،761 148،746 نظامي احتياطي

 (21،942) (1880) - - - للبيع المتاحة الستثماراتل العادلة ةالقيم احتياطي

 57917، 17220 16931 9600 - هماألس أساس على دفعات

 (32،662) (28،915) (23،404) (113،10) -  األجل ويلةط تحفيز رنامجب بموجب كةالمملو األسهم

 811،153 1،030،887 829،625 592،280 502،753 مبقاة أرباح

 2,574,317 2,321,337 2,027,054 1,666,540 1,051,499 المساهمين حقوق مجموع

 2,908,257 2,582,831 2,234,076 1,791,812 1,162,290 المساهمين حقوقو المطلوبات مجموع

 وحقوق ينالتأم ملياتع وفائض المطلوبات مجموع
 المساهمين

4,728,834 6,153,308 7,155,458 7,532,337 8,271,896 

 
 ويعود السبب لذلك:  %12.8مقارنة بالعام السابق بنسبة  2018أرتفع صافي األصول خالل العام 

 

  قوي( وتحصيل المكتتبةاألقساط  اجمالي)إرتفاع في  %26.3نمو نسبة النقد ومافي حكمه بنسبة 

 يعود السبب لزيادة الودائع( %19.5مليار لاير ويقدر ذلك بإرتفاع بنسبة  0.8نمو في الودائع األجلة بـ( 

  (اجمالي األقساط المكتتبة)إرتفاع  %9.1إرتفاع األقساط المستحقة بنسبة 

 (ةاجمالي األقساط المكتتبمليون لاير سعودي )إرتفاع  47تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة أرتفعت بـ 
 

 مقارنةا بالعام السابق ويعود السبب في ذلك:  %14إرتفع إجمالي المطلوبات بنسبة 
 

  ( %11أرتفع بـ اجمالي األقساط المكتتبة) %10أرتفع إحتياطي صافي األقساط الغير مكتسبة بنسبة 

 (%11ـبأرتفع  ساط المكتتبةاجمالي األق) %10مليار لاير ويقدر اإلرتفاع بنسبة  1.5أرتفع إحتياطي المطالبات القائمة بـ 

  يعود ذلك بسبب مستحقات ضرائب القيمة المضافة( %49أرتفعت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بنسبة( 

 2018مليون لاير، مدعوماا باإلرتفاع في نسب الفوائد خالل عام  29القيمة العادلة لإلحتياطي إنخفض بـ. 
 
 العام: خالل الرقابية الهيئات لىإ والمستحقة اإللزامية المبالغ .3
 

 مفصل هو ماك السعودية العربية المملكة يف التنظيمية لهيئاتا لمختلف عليها المستحقة والمبالغ مدفوعاتال بتسديد العربية بوبا شركة قامت

  المالية: السوق يئةه نظام من 21 رقم صن 43 المادة تطلباتم إحدى لالتفصي وهذا أدناه الجدول في  وموضح
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 : الرقابية الهيئات إلى والمستحقة المدفوعة المبالغ جدول3-1
 

 
 المدفوعات

 يف التغير

 المطلوبات المدفوعات

 يف التغير

 المطلوبات

 بيان

     م7201

 عوديس لاير

 باآلالف

     م2018

 وديسع لاير

 باآلالف

 م7201

 مع مقارنة

 لاير م2018

 سعودي

 باآلالف

 لاير م7201

 سعودي

 الفباآل

 لاير م2018

 سعودي

 باآلالف

 م7201

 مع مقارنة

 لاير م2018

 سعودي

 باآلالف

 لدخلا وضريبة الزكاة :والدخل اةللزك العامة الهيئة

 

 المضافة لقيمةا ضريبة :والدخل اةللزك العامة الهيئة

87،474 

0 

38،119 

329،943 

(9359) 

329،943 

148،704 

0 

199،784 

69،911 

51،080 

69،911 

 الضمان لس)مج رخيصت رسومو رقابةو إشراف رسوم

 السعودي( لعربيا النقد مؤسسةو التعاوني الصحي
115،641 126،756 11،115 16،647 18،390 1،743 

 242 2،654 2،412 4،875 30،083 25،208 االجتماعية لتأميناتل العامة المؤسسة

 0 0 0 42 906 864 والترخيص الخدمات سومر تداول: / المالية وقالس هيئة

 122,976 290,739 167,763 336,616 525,807 189,191 علمجمو

 
  والدخل: للزكاة العامة الهيئة 3-2
 12.1 مقابل سعودي لاير مليون 138. الدخل وضريبة الزكاة عن لعاما خالل والدخل للزكاة لعامةا الهيئة لىإ المدفوعة لمبالغا مجموع بلغ

 لاير مليون 23.3 الدخل(، لضريبة سعودي لاير مليون 3.94و للزكاة سعودي لاير مليون 8.2) م7201 معا إلقرارات سعودي لاير مليون

 مليون .72و زكاة لاير الف 050 ،أخرى مدفوعات سعودي لاير مليون 2.7و م،1820 للعام المستحقة الضريبة نم مقدمة كدفعة سعودي

 .عقود تسوية اتفاقيات خاصة لاير

 

 عام والدخل ةللزكا العامة الهيئة قرارإل سعودي لاير مليون 49.5 بقيمة مخصص عوديس لاير مليون 199.8 بقيمة حقالمست المبلغ يشمل

 الغالب في هو والباقي م،0182 عام في دفعت الدخل(، يبةلضر عوديس لاير مليون 40.60و للزكاة سعودي لاير مليون 8.9) م2018

 المبالغ إلى اإلضافةب االعتراض. تحت لسابقةا والسنوات عودي،س لاير مليون 35.6 بقيمة م،2018 عامل الزكاة، ألمور طارئة مخصصات

 في لاير مليون 4.8 مبلغ تقديم وتم االستقطاع ريبةض عن م2018 عام اللخ سعودي لاير مليون 38. قدره إضافي بلغم دفع تم أعاله، المبينة

 م.2018 بعام والمتعلقة م9201 عامل حقةالمست االستقطاع يبةبضر المتعلقة م2018 نتائج

 

 لىإ لاير مليون 329.9 سدادب العربية بوبا قامت يثح (،VAT) المضافة القيمة ريبةض تطبيقب السعودية العربية لممكلةا قامت م2018 خالل

 ة.المضاف القيمة ضريبة نع السنة نهاية الدفع ستحقةم لاير مليون 69.9 إلى باإلضافة المضافة لقيمةا ضريبة عن لدخلوا الزكاة هيئة

 

 السعودي: العربي النقد مؤسسة 3-3

 ثالث عن سعودي لاير مليون 36.8 مبلغ فعد تم ،سعودي لاير مليون 42.3 السعودي العربي النقد ؤسسةم إلى المدفوعة لمبالغا مجموع بلغ

 الربع مخصص لىع م2018 عام نتائج تشمل م.2017 امع من الرابع للربع عوديس لاير مليون 5.5 ومبلغ م2018 عام من ربعية فترات

 عودي.س لاير مليون 6.1 بقيمة م2018 عام من الرابع
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 التعاوني: الصحي الضمان مجلس 3-4

 عن سعودي لاير مليون 73،4 مبلغ دفع تم ،ديسعو لاير مليون 84،5 التعاوني الصحي الضمان جلسم إلى المدفوعة لمبالغا مجموع بلغ

 مخصص على م2018 عام نتائج تشمل م.0172 عام من لرابعا للربع عوديس لاير مليون 11 مبلغ ودفع م2018 عام من ةربعي فترات ثالث

 سعودي. لاير ليونم ،312 بقيمة م2018 عام من الرابع الربع

 

  :االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة 3-5

 امع عن سعودي لاير مليون 2،4و عوديس لاير مليون 30 العام خالل االجتماعية للتأمينات العامة لمؤسسةا إلى المدفوعة لمبالغا مجموع بلغ

 مليون 2.7 مبلغو ،الحالي العام عن المؤسسة اشتراكات تمثل م2018 عام تائجن في عوديس لاير مليون 27 بمبلغ مخصص قيد تم م.2017

 م.2018 الرابع الربع عن كمخصص سعودي لاير

 

  :"اإليداع "مركز لماليةا األوراق إيداع ركزم شركةو "تداول" ةالسعودي المالية السوق 3-6

 خدمة كرسوم سعودي لاير ألف 400 ذلك في ماب الخدمات، مقابل تداول لىإ سعودي لاير ألف 069 مبلغ لشركةا دفعت م،0182 امع خالل

 األخرى. الخدمات لرسوم سعودي لاير لفأ 19و المالية، األوراق إيداع مركزل السنوية اإلدراج لرسوم سعودي لاير ألف 487و عامة،

 

  التنظيمية: الغرامات 3-7

 .السعودي العمل نظام مخالفة بسبب رامةغ سعودي لاير ألف 52 بلغم الحالي العام اللخ الشركة دفعت

 
 الحسابات: ودفاتر حةصحي سجالت حفظ .4

 الشركة تؤكد السعودي، لتأمينا ولوائح نظمةأ تطلباتم بموجبو أ((،) قطةن 39 )فقرة 90 المادة المالية السوق هيئةل اإلفصاح متطلبات بموجب

 منفصلة حساباتب وتحتفظ صحيحة، محاسبية ودفاتر بسجالت تحتفظ أنهاو الصحيح، بالشكل عدتأ   قد تالحسابا جالتس نأ إلدارةا ومجلس

 السنة اللخ صحيحة محاسبية بسجالت حتفظت بأنها اا يضأ تؤكدو المحاسبية، سجالتها ضمن المساهمين وعمليات التأمين ملياتع من لكل

 المالية.

 
 الخارجيين: الحسابات مدققي نم مطلق رأي .5

 البيانات وأن للشركة المالي الوضع ادلةع بطريقة تظهر مجموعها،ب المالية قوائمال أنب مستقالا  رأياا   المشترك اباتالحس مدققي تقرير تضمن
 للشركة. األساسي والنظام ركاتالش امنظ متطلبات مع تتفق المالية

 
 األرباح: توزيع يف الشركة وسياسة اإليرادات .6

 تتعلق والتي لتاليةا النقاط على للشركة األساسي لنظاما ينص ،24 فقرة 09 المادة نع اإلفصاحب والمتعلقة المالية السوق هيئة لمتطلبات اا طبق

  وتوزيعها: األرباح بحساب

  وضريبة الدخل المقررة.عدم إحتساب الزكاة 

  تياطي يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التحويل متى بلغ االح ،من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي %20تخصيص

 المذكور إجمالي رأس المال المدفوع للشركة.

 ة لتكوين احتياطي ألرباح السنوية الصافيبناء على اقتراح مجلس االدارة، يمكن للجمعية العامة العادية أن تحتفظ بنسبة معينة من ا

 إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

  من رأس المال المدفوع. %5ي وزع الرصيد بعد ذلك كدفعة أولى للمساهمين بقيمة ال تقل عن 

 لمتراكمة.ي وزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من األرباح أو ي حول إلى حساب األرباح ا 

 ا يصدر أن االدارة لمجلس يجوز  قاا وف المادة هذه من 4 الفقرة في المحددة السنوية األرباح من ت خصم مرحلية أرباح بتوزيع قرارا

 المختصة. الجهات عن الصادرةو لذلك المنظمة للقواعد

 

 إضافية: أرباح توزيع سياسة باعتبارها يلي ام على م2017 عام خالل الشركة وافقت فقد لشركة،ل األساسي النظام يف ورد ام إلى باإلضافة



 

 44 من 8 الصفحة

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

 التالي: النحو

 بشرط: المساهمين على كأرباح قدين فائض أي توزيع

 و سنة، ربع كل نهاية يف المحلية واللوائح القوانينب االلتزام يف الءةالم مركز على الحفاظ أ(

 و ذلك، ينطبق حيثما ألرباحل المطلوبة المساهمين موافقاتو التنظيمية لموافقاتا استالم ب(

 تغطي التي السياسات وهي لصلة،ا ذات المخاطر إدارة وسياسات المال أسر إدارة سياسة لبيةت في لشركةا بمتطلبات اللتزاما ج(

 واالستثمار." األعمال متطلبات

 

 2.00 يمثل ما وهو م،2017 المالية بالسنة يتعلق فيما قديةن كأرباح سعودي لاير 160،000،000 مبلغ م0182 عام اللخ لشركةا دفعت

 العربية: وباب شركة في األرباح جلس أدناه لجدولا يوضح .السميةا مألسها قيمة نم %20و م،للسه سعودي لاير

 

 م7201 م2016 م*2015 م*2014 م2013  األرباح بيان 

 
 لاير

 سعودي
 باآلالف

 لاير
 سعودي
 باآلالف

 لاير
 سعودي
 باآلالف

 لاير
 سعودي
 باآلالف

 لاير
 سعودي 

 باآلالف

 500.614 630،705 645،077 301،275 147،334 ب(للضرائ وشاملة لزكاةا اقتطاع ل)قب بقاةم إيرادات

 160.000 120،000 160،000 ينطبق ال 20،000 األرباح مبلغ
 شاملةو الزكاة قتطاعا قبل ألرباحا وزيعت نسبة

 للضرائب
 %32.0 %19.0 %24.8 ينطبق ال 13.6%

 80.000** 80،000 80،000 40،000 40،000 المصدرة األسهم عدد

 2.00 1.50 2.00 ينطبق ال 0.50 سهم لكل لسعوديا باللاير األرباح

  الربعية/ويةنالس  وزعةالم األرباح نسبة

100% 
 لثانيا الربع
 عام من

 م2014

 ينطبق ال

100% 
 لثانيا الربع
 عام من

 م2016

100% 
 لثانيا الربع
 عام من
 م7201

100% 
 لثانيا الربع
 عام من

 م2018
 

 لىإ العربية بوبا شركة مال رأس مضاعفةل م2015 عام في المستخدمة م2014 عام من لمبقاةا األرباح من عوديس لاير ليونم 400 *مبلغ
 سهم. لكل إضافي سهم إصدار اللخ من سهم 80،000،000

 
 سهميين كلل واحد مجاني سهم وكانت م2018نوفمبر شهر في أصدرت المجانية األسهم .سهم مليون 80 هناك كان األرباح توزيع وقت **
 المصدرة سهماأل لعدد زيادة ذلك عن لينتج م2017 عام من المبقاة األرباح حساب من سعودي لاير مليون 400 مبلغ برسملة اإلصدار وتم

 .31/12/2018 في سهم مليون120 عددها ليصبح %50 بنسبة
 
 العام: خالل ألخرىا التشغيلية األنشطة أهم 7 •
 
 التسويق: وسياسة السوق في الشركة مركز  7-1
 

 رائدة كشركة به نقوم ما عززي مما رئيسية، عمدةأ ثالثة اللخ نم ،العربية بوبا لشركة اريةالتج للعالمة العرض ستمرا ،م2018 عام خالل

  لسعودية.ا العربية المملكة في لصحيا التأمين مجال في

 
 هي: الرئيسية الثالثة األعمدة

  الحياة: على مؤثرةال الصحية الرعاية خدمات (أ

 برنامج بإنشاء الشركة قامت ذلك أجل ومن ، تهمحيا إلى تضيف والتي ألعضائنا فريدة صحية رعاية خدمات بتقديم الشركة تلتزم

 خدمات "طبتم" برنامج يقدم لهم الشركة فريق أعضاء برعاية بالشعور وأسرهم عمالئها جميع لمساعدة الصحية للرعاية "طبتم"
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 التوصيل اتوخدم األدوية تعبئة إعادة خدمات خالل من وذلك صحي تأمين كونها تتجاوز والتي أعضائنا لجميع حقيقية ملموسة

 طرف خالل من طباءاأل الشركة توفر كما لألطفال المنزلية التطعيم خدمة وكذلك مزمنة أمراض من يعانون لذينا للمرضى للمنازل

 وبأسرهم. بهم المتعلقة الطبية واالحتياجات األسئلة عن والفورية العاجلة اإلجابة ليلتسه اا مطلوب ذلك يكون حيثما معتمد ثالث

 

  المستشفيات: في ستثنائيةاال الخبرات (ب

 بقيادة ،اا مكتب 40 ربايق لما الفعلي التحول ملش والذي السابق لرعاية"ا "نقطة رنامجب تعزيزل) "راحتكم" برنامج الشركة وضعت لقد

 خالل من والرعاية باألمان ونيشعر األعضاء لجعل المملكة أنحاء ميعج في المستشفيات فضلأ في لعربيةا بوبا ركةش من اا مندوب 70

 في متجولين مندوبين وجود حتى يشمل )والذي إرهاقاا  أقلو أسرع وجعلها زياراتهم تسهيلو وطلباتهم حتياجاتهما وتلبية توجيهـم

 (.هتمامناإ مركز هم الذين الشركة أعضاء لمساعدة المستشفيات

 

  والنطاق: العالمية الخبرة (ج

 لعالميةا الطبية لتوجيهيةا المبادئو لممارساتا أفضل على الحصولب العربية ابوب بشركة الخاص والنطاق لعالميةا الشبكة لنا تتيح

 خالل من العالمية قدراتناو خبراتنا بين الجمع إلى باستمرار نسعى لذلكو السعودية العربية لمملكةا في تطبيقهاو لعالما نحاءأ ميعج من

 وخدمات منتجات في لدينا ما أفضل ديمتق على قادرين كونن أن ضمانل كذل كل يين،المحل عمالئنا الحتياجات لمتعمقةا المحلية معرفتنا

  ألعضائنا. الصحية الرعاية

 

 
 للشركة: االجتماعية المسؤولية  7-2

 عام يعد حيث ،االجتماعية والتنمية العمل زارةو إشراف تحت األفضل إلى ياتهمح وتغيير ودعمهم أليتاما جميع مساعدةب العربية وباب تلتزم

 وزارة إشراف تحت األيتام دور في عيشوني الذين لأليتام لطبيا والغطاء لمجانيا لصحيا لتأمينا توفير على التوالي على ثامنال العام م8201

  مدينة. 61 عبرو المملكة أنحاء جميع في أليتامل دار 52 في االجتماعية والتنمية العمل

 

 األندية مراكز في الالعبين مقابلةل تتكرر" ال ربما" بفرص ستمتعواا يثح الهاللو االتحاد نادي من كالا  بزيارة األيتام قام ،م2018 عام خالل

  الالعبين. من ةموقع تذكارية هدايا تلقيو المباريات أيام وقضاء

 

 من بأكثر ةالشرك تبرعت للشركة، االجتماعية بالمسؤولية لمتعلقةا باألنشطة ومجتمعها لشركةا موظفي لتزاما استمرار ضمانل وأيضاا 

 لخاصا "رمضان" برنامج نم كجزء المحتاجة األسر على وزيعهات متيل لوزارةا لدى المسجلة لرعايةا دور إلى استهالكية مادة 200،000

 بالوزارة.

 

 تجديد دةعاإ في بدورها ستقوم التي "إرتقاء" ةربحي الغير للمؤسسة حاسوبية أجهزة 0001 من بأكثر بالتبرع الشركة امتق 2018 عام وخالل

 تسع رنامجب مع المشاركة لمنتجةا لألسر نطقةم بتخصيص م2018 العام خالل يضاا أ الشركة قامت وقد يرية.خ دور عدة يف وتركيبها القطع

 لكةالمم رؤية ببرنامج المرتبطة المبادرات أحد هو أعشار تسع رنامجب أن بالذكر الجدير لبشرية.ا الموارد طويرت صندوق رامجب حدىإ أعشار

 الصغيرة. والمؤسسات المنتجة لسعوديةا األسر دعم على ركزت التي بادرتهام في 0302 السعودية العربية

 
 الشاملة: ةالجود وإدارة العمالء خدماتو العمليات إدارة 7-3

 إدارة نجحت قدو وخدماتها، وأنظمتها لقدراتها المستمر التحسين خالل نم الخدمات تقديم نظومةم في الستثمارا العربية وباب شركة تواصل

 العام: خالل أدناه لواردةا القوية النتائج قيقتح في العمليات

 الترويج قاطن صافي تحسين (NPS) (م7201 عام في %065. بنسبة ةا )مقارن %076. نسبته بلغت قياسي مستوى لىإ. 

 90.0 نسبته البالغ القياسي لمستوىا على العمالء ضار مستوى استمرار% . 

 تركيزاا. أكثر خدمات تقديم خالل نم الصحية الرعاية ملياتع في لتميزا بدعم راراالستم 

 الصحية لمخاطرا إدارة مبادرة خالل من لباتبالمطا الخاصة لعملياتا في ديدةج قدرات بناء (HRM).  
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 الرئيسي. األداء مؤشر في التحسن عكس في الشاملة الجودة إلدارة الرئيسية األداء مؤشرات استمرت 

 إنتاجية وزيادة النصف إلى الدورات أوقات خفض إلى أدى مما والمتوسطة الصغيرة المنشآت في المستمرة" التحسين "إدارة مفهوم إتمام 

 فئة في لثانيةا المرتبة على الشركة )حصلت المستمرة التحسين عملية صميمت نطاق توسيع لشركةا وستواصل بيرة،ك زيادة الموظفين

 (.م2018 لعام األربعة المبادىء ايزنك جوائز من Lean فئة من التحول

 الطبي لتضخما نسبةل أفضل إدارة إلى أدى مما المطالبات كاليفت على قوي تركيز. 

 بالخدمة. التميز وأنشطة الثقافية األنشطة لىع التركيز مع لخدمة"ا شغف ارفع" برنامج عمد في االستمرار 

 
 التقنية: الخدمات 7-4

ا المعلومات تقنية فريق دمق العربية، بوبا في لعملا استراتيجية لدعم ا دعما  ستراتيجيةا على المستندة الرئيسية الحلول من عدد اللخ من تقنيا

اق المضي عم األساسية التقنية والقدرات األساسية ظمةاألن تطوير الفريق واصل م2018 عام خالل .للتطبيق قابلةو واضحة  تعزيز نحو دما

 وتنفيذها اإلدارة مجلس موافقات لىع الحصول بعد تطويرها تمي أن على الرقمية تيجيتنااسترا تعزيز تم لرقمنة.ا خالل من والعمليات األنظمة

  للتطوير: تخضع التيو المكتملة األساسية لتطوراتا من ددع أدناه تجدون .م2019 عام خالل

 الشركة برقمنة الخاصة لألجندة وفقاا  العمل استمرار. 

 التحتية. البنى تطوير مشاريع 

 التأمين اتمطالب إدارة أنظمة متطلبات وتنفيذ وضع. 

 االلكترونية التجارة منصة (commerce-E). 

 العمالء عالقات إدارة نظام تنفيذ (CRM.) 

 مؤسسة متطلبات ذلك في بما المنظمين لمتطلبات الرئيسية والحلول التقني الدعم التقنية وتطوير األعمال تطوير خدمة فريق قدم كما 

 السيبراني. نواألم المعلومات تقنية إدارة بشأن األخيرة لتعاونيا الصحي الضمان ومجلس السعودي العربي النقد

 
 ة:العربي بوبا لدى البشري العنصر 7-5

توظيف طاب واستقنؤمن أن  أننا من خالل تمكين وتطويرالموظفين كما قائمة على األداء العاليفي الشركة ثقافة نحن مستمرون في إيجاد 

تنوعة من م قمنا بتنفيذ مجموعة م2018عام  خالل .سوف يخدم عمالئنا بشكل أفضلموهوبين الموظفين ال والمحافظة على وتدريب وتطوير

 .الشركة ألعمالالمرضية نتائج استدامة ال ستدعمالتي المبادرات التي أثرت على الشركة بشكل إيجابي و

 
 خالل من ذلكو العمل(، لوزارة لتوطينا )برنامج طاقاتن برنامج تحت يندرج الذيو البالتيني"" ضعالو على العربية بوبا شركة حافظت

 (..78 الفقرة راجعةم) التوطين نسبة زيادة إلى بدوره يؤدي والذي لسعوديةا المواهب أفضل وتدريب استقطاب على التركيز مواصلة

 
 في مراراإلست في وظفيهام لدعم المنطقة هذه خصصت وقد وموظفاتها وظفيهام ألطفال مخصصة وهي األطفال، رعايةل منطقة العربية بوبا خصصت

 العربية، بوبا في المستقبل" "قادة برنامج اللخ من توظيفه وإمكانية لسعوديا الشباب طويرت تشجيع لعربيةا وباب واصلت كما .مثالي عطاء تقديم

 بوبا في أقسام عدة في العمل أثناء للتدريب الياا ح يخضعون الذين يداا ج المؤهلين "يبرالتد تحت اإلداريين "المساعدين من عدد لديها التيو

 لديها التي العالية انياتاإلمك ذات الشابة السعودية المواهب يروتطو تحديد في لبرنامجل النهائي فالهد يتمثل حيث ،م2018 عام خالل العربية

  العربية. بوبا شركة في مستقبلية قيادية دوارأ شغل على القدرة

 

 يف البشرية العناصر تطوير خدمة مقدمي أفضل أحد مع التعاقدب الدولية بوبا مجموعة بادرةم من كجزءو الشركة امتق م0182 امع خالل

 لمشاركةا نسبة أن يدل مام %76 كانت فيه التفاعل نسبةو %84 فيه المشاركة نسبة بلغ لموظفينل كامل إستبيان بعمل دورهب قام الذي العالم

 على لضعفا نقاط بعض كتشافإ من لبشريةا لمواردا إدارة مكنتت العالم. في الرائدة الشركاتب مقارنةا  جيد وضع في تعتبر العربية بوبا في

 ةألجند األساس ستكون إلصالحها المطروحة والخطط لمكتشفةا الضعف ونقاط العالية لمشاركةا نسب ها.ب العاملة األقسامو لشركةا مستويين

 م.2019 لعام العربية بوبا يف البشري العنصر تطوير
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 التنفيذي: الفريق 7-6
 

 /سعودي( التنفيذي الرئيس ناظر, هشام طل األستاذ( 
 حيث  و م.8002 عام منذ لعربيةا بوبا شركةل يذالتنفي والرئيس لمنتدبا العضو بمنص ناظر هشام طل األستاذ دارةاإل مجلس عضو يشغل

 عالقاته دائرة اتّسعت عالية، بمعايير لمتمّيزةا والخدمة المتصاعد الّنمو اتذ الّصحية لرعايةا مجال يف لرائدةا لشركةا ذهه اظرن األستاذ يقود  

 حدّ  على والمؤمنين الّصحية الرعاية خدمات ومقّدمي السعودية، لعربيةا المملكة في لتأمينا سوق لىع والمراقبين لمشّرعينا عم وتوّطدت

 سواء.

 شركة إدارة مجلس وعضو ناظر، مجموعة إدارة مجلس ئيسر نائب فهو الشركات؛ نم عدد داراتإ مجالس ضويةع اظرن لط ألستاذا يشغل  

 منظمة لجنة وعضو لعالميةا الشابة القيادات لجنة عضو هو كما لنقد،ا لمؤسسة التابعة لتأمينل التنفيذية للجنةا وعضو لصحية،ا لرعايةل )نواه(

  م.4012 عام في بنيويورك ”تشوت “ لعالميةا المدرسة إدارة جلسم لعضوية نضمّ ا وقد اب،الشب الرؤساء

 ستحواذواال التمويل مجال في متخصصاا  األميركية بنسلفانيا بوالية وارتون كلية نم األعمال إدارة يف الماجستير رجةد ناظر لط ألستاذا يحمل  

 .م9961 عام األميركية انجلوس لوس دينةم في كاليفورنيا امعةج من القتصادا في البكالوريوس شهادة على صلح كما م،0012 عام في

 
 /سعودي() المالي التنفيذي الرئيس ور,عاش نادر األستاذ 

 كمدير م2016 عام في العربية وباب لشركة التنفيذي الفريق إلى انضم وقد لمالي،ا المجال في اماا ع 16 خبرةب عاشور ادرن ألستاذ/ا يتمتع

 توليه له منصب خرآ كان  وقيادية. وإشرافية مهنية مهام عدة خاللها غلش السعودية أرامكو مع نةس 14 نم أكثر ضىق نأ عدب لماليةل ذيتنفي

 أرامكو شركة دارةإ مجلس عن المنبثقة االستثمار لجنة عضوية شغله لىإ باإلضافة هذا لعام،ا لالكتتاب لسعوديةا أرامكو اهزيةج ريقف إدارة

 وهي الصلب، ألنابيب السعودية الشركة إدارة لمجلس ستقلم كعضو 2018 عام يف عاشور ادرن األستاذ/ عيينت مت  ألعمال.ا ريادةل ديةالسعو

 نادر األستاذ/ تعيين تم كما إلستراتيجيات،ا ولجنة المراجعة لجنة من كل يف تعيينه إلى اإلضافةب هذا لسعودي،ا السوق يف درجةم شركة

 إدارة في الماجستير درجة على اشورع نادر األستاذ/ حصل الكلى. سيلغ مجال في لرائدةا الطبية يافيرومد ركةش دارةإ مجلسل كعضو عاشور

 المحاسبة يف البكالوريوس درجة على صلح كما لسويسرية،ا لوزان مدينةب (International IMD) جامعة نم القيادة( في )بتميز األعمال

 بنجاح أكمل قدو المهنية CIAو CMA الـ شهادات عاشور نادر ألستاذ/ا يحمل األولى(. لشرفا )مرتبة المعادنو ترولللب فهد الملك جامعة من

 فهد بن محمد األمير جائزة ذلك في ماب المرموقة الجوائز نم العديد لىع حصل قدو (CPA) األمريكية لقانونيينا المحاسبين زمالة امتحانات

 (.IIA) الداخليين المراجعين معهد من سميث ويليام جائزةو (CMA) اإلداريين المحاسبين معهد نم المتميز ألداءا وجائزة العلمي، للتفوق

 

 /سعودي( التجاري لتطويرل التنفيذي الرئيس نيمر,ش علي األستاذ( 
 التأمين مجال في سنوات 5 منها مة،العا واإلدارة والمبيعات التسويق جالم في عاماا  لعشرين متدت بخبرة نيمرش محمد ليع األستاذ/ يتمتع

 العربية، وباب بشركة لتحاقها وقبل التجارية للشؤون تنفيذي كرئيس م2013 عام في لحاليا منصبه في بالشركة التحق وقد السعودي، الصحي

 عمل كما سنوات 5 لمدة السعودية لعربيةا المملكة في لالستثمار لعامةا الهيئة لدى للعمليات نفيذياا ت ورئيساا  لمحافظل وكيالا  ليع األستاذ/ عمل

 بروكتر شركة لدى تعددةم تسويق مهام وتولّى عامين لمدة لتجاريا األهلي البنك دىل األفراد صرفيةم سويقت قسمل رئيساا  ذلك قبل علي األستاذ/

ا علي األستاذ/ يشغل ،سنوات 8 لمدة جامبل آند  متداولة سعودية انويةث سوق شركة) اريةالتج باعظيم شركة في دارةإ مجلس عضو نصبم حاليا

ا علنيا(  العلوم يف البكالوريوس شهادة على ليع األستاذ/ صلح وقد ،السعودي العربي النقد مؤسسةل التابعة الصحي لتأمينا لجنة يف وعضوا

 .م1997 عام السعودية العربية المملكة في لعزيزا عبد الملك امعةج من آللي(ا الحاسب )هندسة

 

 سعودي( البشرية لمواردل التنفيذي الرئيس لعمودي,ا طارق ذ/األستا( 
 على البشرية للموارد القيادية األدوار من متنوعة مجموعة عن مسؤوالا  كان ذلك وقبل م2017 عام خالل العمودي طارق األستاذ/ انضم

 السعودية العربية المملكة في جامبل آند بروكتر شركة رئيس طارق األستاذ/ كان جامبل(. آند )بروكتر  شركة في واإلقليمي العالمي المستويين

 والتي سويسرا في جامبل آند بروكتر مقر في مهمة في (GDO) العالمية التنمية لمنظمة البشرية/التطويرالنظامي الموارد تطوير أيضاا  وقاد

 األفراد استشارات في جي إم بي كيه وشركة مال،األع تطوير في باك تترا شركة في رئيسية مناصب شغل ذلك، وقبل ،عالمي تواجد لها كان

 والتقييم التوظيف خدمات قدم حيث البشرية، الموارد الستشارات الخاصة شركته طارق األستاذ/ أسس ،القيادة تطوير في )أستراليا( وآيزيك

 وإدارة االستراتيجية في األعمال إدارة اجستيرم درجة طارق األستاذ/ يحمل ،السعودية العربية المملكة في الكبرى للشركات التنفيذية للقيادة
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 في تنفيذية برامج أكمل وقد ،أستراليا - غريفيث جامعة من التسويق إدارة يف البكالوريوس ودرجة لألعمال غريفيث كلية من البشرية الموارد

 سويسرا. IMD جامعة من واالبتكار واالستراتيجية القيادة

 

 /للعمليات التنفيذي سالرئي ,الميساوي محمد األستاذ 
 "المتميزة الخدمة" ذوتنفي تصميم قيادة وتولّى الشاملة الجودة إلدارة عام كمدير م2011 عام العربية بوبا إلى الميساوي محمد /األستاذ انضم

 .الصحية والرعاية العمليات خدمات مجاالت في والتّطور النّمو إلى أّدى مما العربية، بوبا في

 والحسابات لعمالءا بخدمة المتعلقة الّصحية والخدمات العمليات عن مسؤوالا  محمد /األستاذ كان للعمليات،  عام وكمدير م،2013 عام منذ   

 التنفيذي ئيسالر منصب إلى م2018 عام خالل ترقيته تّمت وقد هذا الجودة، ومراقبة المنافع وكتّيبات التأمين بطاقات إصدارو الرئيسية

 .للعمليات

 مجموعة وقتها ادق وقد ،أفريقيا وشمال األوسط الشرق "يونيليفر" شركة لدى يعمل محمد /األستاذ كان العربية، بوبا شركة إلى انضمامه قبل

 وخدمة اللوجستية ماتوالخد التوزيع من بدءاا  االمدادات، بسلسلة المرتبطة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المختلفة المهام من متنوعة

ا 18 عن تزيد   كبيرة بخبرة الميساوي محمد /األستاذ يتمّتع .والجودة الصناعية الهندسة ىإل العمالء  المصرفية والخدمات لتأمينا قطاعات في عاما

 ."يونيليفر" في ملهع قبل أفريقيا شمال في رئيسيين مصرفين في لعمال له سبق قدو االستهالكية، والسلع

 .والميكانيكية الكهربائية الهندسة في البكالوريوس شهادةو ،(مالية) األعمال إدارة في اجستيرالم درجة الميساوي محمد /األستاذ يحمل  

 

 /المخاطر رةإلدا التنفيذي الرئيس مدان,ح فوزي علياألستاذ 
 على تزيد رةبخب ليع األستاذ/ يتمتع المخاطر، إلدارة تنفيذي كرئيس م2016 يناير في العربية بوبا شركة إلى حمدان علي /األستاذ انضم

 سنوات ربعأ ولمدة سابقاا  شغل كما متعددة، أعمال قطاعات في واالستشارات المخاطر إدارة مجال في العمل في قضاها عاماا  عشرة خمسة

 كان سنوات الثث ولمدة ذلك قبل وتركيا، فريقياا شمال األوسط، للشرق "إلكتريك جنرال" بشركة الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس منصب

 لدى ذلك بلق علي /األستاذ عمل ."القابضة دبي" شركات إحدى وهي "دبي سما" بشركة الداخلي والتدقيق المخاطر إدارة رئيس منصب يشغل

 اجستيرم على حاصل علي /األستاذ .األعمال واستشارات المالية المراجعةو المخاطر خدمات قطاعات في "إندرسون"و "ديلويت" شركتي

 (م2001) لبنان بيروت، في األمريكية الجامعة من األعمال إدارة في وبكالوريوس (م2015) لألعمال لندن جامعة من مالاألع إلدارة تنفيذي

قيم وشهادة (CIA) معتمد داخلي مدقق شهادة المتالكه إضافةا   .(CCSA( للرقابة ذاتي م 

 

 /سعودي( للمبيعات التنفيذي الرئيس مفتي, عاطف األستاذ( 
 إدارة مجلس يف وعضواا  التجارية، لشؤونل التنفيذي لرئيسا انك لكذ وقبل م2017 عام خالل العربية وباب إلى مفتي اطفع األستاذ/ انضم

 العربية المملكة في بنده أعمال توريد وسلسلة لتجاريا الشراء عمليات جميع عن يهاف مسؤوالا  وكان نوات،س ست مدةل لتجزئةل ندهب شركة

 12 نم كثرأ وقضى م1995 عام في (SABB) البريطاني لسعوديا البنك لدى لمهنيةا حياته عاطفاألستاذ/ بدأ،ومصر واإلمارات السعودية

ا  بعد تولى ،العمالء وخدمات والمبيعات الفروع شبكة في ياعل إدارية مناصب شغل عمله فترة وخالل لمصرفية،ا الصناعة يف العمل يف عاما

 المباشرة والمبيعات )الفرع المبيعات وظائف جميع عن سؤولم وهو لشخصية،ا لماليةا لخدماتل العام لمديرا كنائب تنفيذي منصب ذلك

 المجموعة من )جزء لسعوديةا التوزيع لشركة لعاما المدير نصبم شغل ،السعودية العربية لمملكةا في التكافل( مبيعاتو المالي والتخطيط

 البكالوريوس هادةش عاطف األستاذ/ يحمل ،البالد بنك في بيةالغر للمنطقة عام مديرك نعامي لمدة ذلك بعد ملع والتسويق(، لألبحاث السعودية

 اإلدارة. في فرعية درجةو والمعادن للبترول فهد الملك امعةج من التسويق في

 

  العام: خالل وتطوراتها وقراراتها يةالعرب بوبا ركةش خطط أهم .8

 موضحة فهي األجزاء باقي أما ،م2018 عام خالل تطوراتهاو وقراراتها العربية وباب ركةش خطط أهم من لجزء فصيالا ت القسم هذا يتضمن
  .يرالتقر هذا في الصلة ذات األخرى األقسام في
 
 لشركة:ا استراتيجية حول عامة نظرة 8-1

  الصحية: لرعايةا مجال في 2030 المملكة ؤيةر مع العربية وباب لشركة الستراتيجيةا الرؤية تتماشى
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بوبا العربية هي أفضل شركة للرعاية الصحية في العالم العربي. يتجلى ذلك في تصميمها بشكل يساعدها على تحقيق "

الهدف من وجودها. سواء كنت موظفاً أو عمياًل أو فردًا من أفراد المجتمع فإن تأثيرها عليك سينعكس على إستمتاعك 

 "بحياة صحية وأكثر سعادة... نحن نكتب التاريخ
 

 ،السعودية العربية المملكة في األفراد لماليين الصحية الرعاية شريك وصفهاب مكانتها على لحفاظا حول لعربيةا بوبا ركةش ؤيةر تتمحور

 بأسعار للعمالء الجودة عالية لصحيةا الرعاية خدمات وتوفير لصحيا التأمين جالم في لسوقا تصّدر لىإ نهدف فإننا التحديد وجه وعلى

 لي:ي ما توفير على السعودية العربية المملكة في صحي أمينت شركة كبرأ عتبارهااب العربية بوبا شركة تعملو ،معقولة

 

 ماعدا العالم حول الصحية لرعايةا مجال في تعمل بكةش أكبر من اا جزء ت شكل ونهاك عالمي، نطاق إلى وصولال وإمكانية الخبرة 

  .اا عام 70 هامدت خبرة من به تتمتع وما المتحدة الواليات

 كما ،والفعالة المرضية الطبية النتائج وتحقيق المرضىب االهتمام على لتركيزا إلى لصحيةا الرعاية طاعق تحويل على تهدف حملة 

 في الحاجة عند المستشفيات في رعايةال نوفر كما "ِطبت م" رنامجب عبر الحياة على مؤثرةال الصحية لرعايةا خدمات وفيرت على نعمل

  "راحتكم" برنامجنا لخال من

 كل راعاةم مع اا إلحاح األكثر الصحية الرعاية احتياجات لتلبية لسعوديا المجتمع في ألخرىا المعنية الجهاتو الحكومة عم الشراكة 

 والنظامية. القانونية البيئتين من

 

 عالةف عاملة قوى وجود وند االستثنائي ألداءا حقيقت نالممك غير من بأنه وت درك الخدمات" احأرب "بسلسلة ي سمى ماب العربية وباب شركة تؤمن

 وباب في العمل يحبون الذين والفّعالين والمهرة الموهوبين لموظفينا على واالستبقاء ستقطابال جاهدين عىنس لذاو لشركة؛ا رؤيةب وملتزمة

  محاور: خمس على رتكزت والتي والرائعة" لمتميزةا "لثقافتنا العربية

 ما نقوم به الريادة في كل. 

 ثقافة الشركة المبتكرة والقائمة على االهتمام والرعاية. 

 تفضيل وحب العمالء لنا. 

 المهارات المتميزة التي نتمتع بها. 

 التزامنا الشديد بالقيم التي نؤمن بها. 

 بيةالعر بوبا تحسينو (LoD3) الثالث الدفاع طوطخ سياسة إتباع خالل من عليها واإلشراف الشركة حوكمة استدامة تعزيز في نستمر سوف

  التقنية مخاطرالو سيبرانيال األمن وإدارة ،المجلس وأمانة اإلدارة مجلس لجانو اإلدارة جلسم إشراف خالل من لمخاطرا إلدارة ذكية كمنظمة

 .الحوكمةو القانونية الشؤون  إدارةو المخاطر إدارة ،(األعمال استمرارية إدارة ذلك في بما)

 م9201 معا خالل اإلدارة لمجلس تقديمها يتم وسوف بها لخاصةا اإلستراتجية في حديثت إجراء لىع بالعمل لشركةا قامت 2018 عام خالل

 ذلك، إلى وإضافة ،قوة األكثر المستهدف لتسعيرا إلى الوصول خالل نم الهوامش حسينت في تمثلت رئيسيةال ركيزةال أن علماا  ،عليها للموافقة

 يلي: فيما ستراتيجيةاال أولوياتنا تتمثل

 

 تعزيز عملية التوزيع. 

 تحسين خدمة أعضائنا. 

 طررها مؤسسة ذكية في إدارة المخاتعزيز االستدامة في حوكمة الشركات وإشرافها من خالل تحسين بوبا العربية باعتبا. 

 ات الموظفين لتحقيق النجاح في المستقبلياالستمرار في بناء مواهب وقدرات وإمكان. 

 في توسيع عروض خدماتنا االستمرار. 

 لصحية التي تلتزم بوبا العربية بالعمل مع السلطات الصحية السعودية والجهات النظامية من أجل رصد ومعالجة أكبر التحديات ا

 .تواجه المجتمع السعودي
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  التقنيةتطوير قدراتنا. 

 
 خدمات إدارة المطالبات المالية:أنشطة  8-2
 

 أخرى أطراف مطالبات دارةإ خدمات لتقديم التنظيمية لمتطلباتا لدعم الرئيسية األنشطة من اا عدد العربية ابوب شركة أنهت م8201 عام خالل
 .السعودية أرامكو لشركة

 
 للشركة: االجتماعية المسؤولية 3-8
 الفرص استكشاف يف االستمرار إلى ونسعى استراتيجيتنا في ساسياا أ عنصراا  الشركة في الجتماعيةا المسؤولية برامجل المستمر لتطويرا يزال ال

 المسؤولية قسم إنجازاتو تفاصيل لمعرفة عالهأ 27. الفقرة مراجعة يرجى) أعمالنا جاالتم كل في االجتماعية ناأنشطت لتحسين المتاحة

  للشركة(. االجتماعية

 
  المخاطر: ومراقبة الشركات حوكمة 4-8

 أهمية قلي ال الالزمة االحتياطات وجود أن نعي ونحن العربية وباب شركة في لقصوىا اتيجيةاالستر األولويات من لمخاطرا إدارة بناء يعتبر

  التقّدم. إلى نالدفع القوة وجود عن

 

 المتعلقة قدرتها لشركةا ستعّزز كما (LoD) الثالث" الدفاع "خطوط نموذج بنيت ذلك في بما ركاتالش حوكمة بدأم تعزيز يف االستثمار نواصل

 عالمي. مستوى اتذ بيئة إنشاء من نهالتمك متمّيزة وادرك وتطوير بتوظيف بالحوكمة

 

 لوظائفا جميع غلش اللخ من وذلك م7201 خالل والمخاطر الحوكمة إدارتي نم كالا  يرتطو من ستفادةاال تحقيق في نجحنا م2018 عام خالل

 وكمةح تطورات على للوقوف 13 القسم مراجعة يرجى) كبير لكبش المخاطر إدارة وظيفة في لتوطينا مستوى تحسين كذلكو بنجاح الشاغرة

 العام(. خالل الشركات

 
 :األعمال استمرارية إدارة برنامج  5-8

 عالية األعمال استمرارية إدارة قدرة لدعم واإلجراءات ألنظمةا وتنفيذ تطوير يف االستثمار ةالعربي وباب ركةش واصلت 2018 عام خالل

  القطاع. في الرائدة الممارسات وكذلك لنظاميةا المتطلبات مع توافقي بما ذلكو السيبراني األمنو زماتاأل وإدارة الجودة

 

 إلى يهدف الذيو مشروعها تماما على العربية بوبا شركة حرصت سمعتهاو االستراتيجي موقعها حميت بطريقة نشطتهاأ على لحفاظا أجل من

 العمالء على لتأثيرا من والحد لمستهدفةا الزمنية لجداولل فقاا و لرئيسيةا لعملياتا استرداد من للتمكن والسياسات التقنية اإلجراءات جميع تنفيذ

 محتمل. تشغيلي انقطاع بسبب خرىأ خسارة أي أو

 

 مع تعاملوال لالستجابة الالزمة الخطط ميعج يشمل والذي األزمات وإدارة لكوارثا مع للتعامل تكاملم استجابة يكله تفعيل لكذ وتتضمن

 يلي: ما ذلك في بما الكوارث،

 .للطوارئ االستجابة خطط •

 .الكوارث إدارة خطة •

 .األعمال استمرارية خطط •

 .الحاسوبية األنظمة استمرارية خطة •

 

 بيالعر النقد ؤسسةم تطبقها التي اللوائح بموجب مطلوب وه كما األعمال، ستمراريةا إلدارة معززة سياسة تنفيذب قمنا م2018 عام خالل

 تطبيق ضمان بغرض السيبراني األمن عمل طارإ طريق خارطة طورناو السيبراني ألمنا بشأن قييمنات أكملنا ذلك إلى باإلضافة السعودي

 السعودية. لألنظمة قاا وف لسيبرانيا األمن حوكمة مجال في ممارسة أفضل
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 بحيث األخرى وجدولة تحديدها تم التي الفجوات بعض إغالق مع الحاسوبية األنظمة استمرارية خطط ضمن االختبارات من العديد إجراء تم

 السنوية التدريب خطط وتنفيذ وعملياتنا أنظمتنا تطوير على م9201 خالل العمل سنواصل ذلك إلى إضافة م9201 عام خالل إغالقها يتم

 األعمال. استمرارية إدارة نامجببر المتعلقة ومسؤولياتهم بأدوارهم دراية على المعنيين المصالح أصحاب جميع أن لضمان

 

 السعودي ربيالع النقد مؤسسة من الصادر السيراني األمن عمل إطار يف مطلوب هو وكما لثانيا الدفاع طخ ولدعم م0182 امع وائلأ في

 .المعلومات ألمن امع مدير توظيف تم )ساما(

 
 الشرعية: بالضوابط االلتزام تطوير 8-6

 الشرعية لمراجعةا دار عتمادا على - م17/05/2018 بتاريخ - تحصل وقد الشرعية بالضوابط لتزامهاا لىع العربية بوبا شركة حافظت

 تزال وما (BPA-204-05-01-05-18 رقم )موافقة م7201 عام منهم الم ستلمة الموافقة مع تماشياا  لشرعيا التزامها لىع الحفاظ لتأكيد

 التالية: لمواضيعا في ،م16/05/2018 في  "تداول" المالية ألوراقا إيداع مركز في عنها إلعالنا حسب المفعول سارية الشهادات

 الوثائق( وحملة )المساهمون ألخرىا المصرفية الحسابات نع االستثمار حساباتل الكامل الفصل  

 الشرعية. والمعايير ضوابطال مع الوثائق حملةو المساهمين ساباتح استثمارات توافق 

 

 الشرعية. والمعايير بالضوابط التام اللتزاما من للتأكد قودهاع ومراجعة ياساتهاس ويرتط الشركة وتواصل

 
 التوطين: ونسبة السعوديين تطوير 8-7
 نجحت حيث ،التوطين ستوىم ورفع السعوديين للمواطنين المهني التطوير عمد العربية بوبا ركةش أولويات صدرتت التي جراءاتاإل من

 بوبا قومت كم .م7201 امع في %72 بنسبة مقارنة %75 يقارب ما إلى العام ذاه في التوطين ستوىم زيادة في م2018 عام خالل الشركة

  .موظفيها يف بالتنوع وتفخر لنساء،وا للرجال تساويةم عمل فرص بتقديم العربية

 
 :المصالح صحابأ إلى المعلومات عن واإلفصاح المساهمين 8-8

 لتطوراتا جميع على اإلطالع على باستمرار وتمكينهم دلعا لبشك مساهميها جميع بمعاملة لعربيةا بوبا تزمتل الممارسات أفضل مع اا تماشي

 بسبب العربية بوبا في لرئيسيينا المساهمين تشكيل غيرت العام خالل  للشركة. إللكترونيا الموقع أو تداول اللخ من سواءا  لصلةا ذات الرئيسية

 لمجموعة تيينتابع ركتينش من وذلك %5.0 بنسبة العربية بوبا شركة في إضافية حصة (BIOL) ليمتد رسيزأوف إنفستمنت بوبا شركة شراء

 اريةس كانت والتي المحدودة. لحديثةا الكمبيوتر برامج شركة من (%4.91) ونسبة الصحية للرعاية أساس شركة من (%0.09) نسبة ناظر

 .م07/80/2018  في تداول موقع على اإلعالن تاريخ من اا اعتبار المفعول

 
 التالي: النحو على كانت م31/12/2018 في كما نيالرئيسي نيالمساهم قائمة أن حيث

  

 األسهم % األسهم الوصف

 %2593. 47,100,000 ليمتد وفرسيزأ إنفستمنت بوبا

 %0931. 706.5525,1 التالية: القانونية الشركتين خالل من ناظر مجموعة سيطرة

 %9.00 10،800،000 المحدودة القابضة اظرن مجموعة ةشرك

 %4.09 4،908،000 المحدودة اآللي لحاسبا لخدمات لحديثةا البرامج ولحل شركة

 %52.34 ,806.55262 نيالرئيسي نيالمساهم

 %47.66 ,193.44857 العموم نيالمساهم

 %100.00 120,000,000 اإلجمالي

 
 بموجب عنها اإلفصاح المطلوب المعلومات جميع توفر والتي المصالح ألصحاب المعلومات عن باإلفصاح يتعلق فيما الشركة سياسة تتمثل

 واضح وبشكل تمييز ودون وسريع دقيق لبشك سواء دح على المالية وغير المالية المعلومات ذلك في بما السعودية داخل واألنظمة اللوائح

 موقف حول شاملة رؤية على الحصول من اآلخرين المصالح وأصحاب المساهمين ميعج قدرة لضمان وذلك مضللة وغير صحيحة وبطريقة
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  األكمل. الوجه على حقوقهم ممارسة من يتمكنوا حتى الشركة

 

 ضمان بغرض واإلنجليزية العربية للغتينا بكال للشركة اإللكتروني لموقعا ومحتوى تداول إعالنات عملية بتنفيذ الشركة تقوم االلتزام لهذا اا دعم

  .لشركةا حوكمة أداءو المالي األداء تطوراتب يمتساو بشكل المصالح أصحاب نم وغيرهم المساهمين/المستثمرين جميع إشعار يتم أن

 

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

 وتسعى ألعضائها التكلفة حيث من لفعالةا والرعاية المناسبة لجودةا من مستوى أعلى على للحصول السبل فضلأ توفير في لشركةا هدف يكمن

 األعضاء التزام نم للتأكد االيجابي المادي بوضعها احتفاظها مع المستقبل يف االستثمار إمكانية هال يتيح يثح مستمر ائدع حقيقت إلى اا أيض

 السداد. عن العجز مخاطر وجود وعدم

 

 في حسنت نالحظ ولم الثاني النصف اللخ التصحيح مرحلة بدأتو العام نم ألولا لنصفا يف االقتصادية التحديات استمرت م،2018 في

 يوليو 1 في هب العمل بدأ الذي التعاوني الصحي الضمان مجلس قبل نم المحسنة المنافع اقةب إطالق عدب إال لمكتتبةا ألقساطا إجمالي

 إنخفاض أيضاا  العام اللخ ولوحظ محترفة( الغير لعاملةا األيدي نم غالبيتهم) لعاما اللخ بيةاألجن لعمالةا عدد إنخفاض أيضاا  .وأستمرم2018

 مقارنةا  %13 تقدر بنسبة لهم المؤمن السعوديين عدد إرتفاع وحظل العام خالل أنه الذكرب الجدير ألجانب.ا للموظفين لمرافقةا لعوائلا ددع في

 التأمين على رقابة لفرض اإلستعدادات بسبب غالباا  عليهم المؤمن السعوديين عدد يف اإلرتفاع ذاله الرئيسي لسببا ويعود السابق العام مع

 م.2019 يناير 1 نم بها العمل دأب والتي لتعاونيا لصحيا الضمان مجلس هاأطلق التي الخاص القطاع في العاملين السعوديين على االلزامي

 وأيضاا  الموحدة الوثيقة دولج على بإضافتها الصحي لضمانا مجلس مقا لتيا يدةالجد المنافع بسبب مجمالا  ألسعارا في بسيط رتفاعإ هناك كان

 السابقة. األعوام في كان ماك الرئيسين المنافسيين نم التحدي غوطاتض إنخفاض بسبب

 

 لىع القدرة وستظل ةبالصعوب تسمت عمل بيئة في ألعمالهم عمالئنا من لعظمىا الغالبية مزاولة ستمرارا نتوقع امع وبشكل   0192 عام خالل

 العام اإلقتصادي الوضع بتحسن التوقعات مع كلفة.ت أقل تغطية و/أو للدفع شروط نع العمالء من لعديدا بحث مع تحدياا  مثلت لتكاليفا تحمل

 لفأ 400-300 مغادرة مع مستقرة ستبقى األجانب أعداد أن توقعن أيضاا  األسعار. لىع المنافسة يف إزدياد ناكه سيكون م2019 عام خالل

 2.3 سيضيف نيالتعاو لصحيا الضمان مجلس قبل من عليهم مؤمن لغيرا السعوديين تأمين تشريعب التوجهات لعام.ا خالل لكةللمم أجنبي

 السوق. حجم من يزيد مما للسوق نسمة مليون

 

 الرعاية مزودي كاليفت تتأثر نأ المحتمل ومن م.2019 عام في تحدياا  ي شكل الذيو الرئيسي التركيز حورم الطبي لتضخما احتواء يظل

 زيادة أن حيث الصحة. وزارة دىل والرسوم المرضى عدد انخفاض إلى ضافةإ الوافدين ورسوم لطاقةا تكاليف يف السريع الرتفاعبا الصحية

 المساعدةو الصحية لرعايةا قطاع في النقص لتصدي اسماا ح أمراا  سيكون الحكومية لمستشفياتل التجاري" التسويق" أو لخاصا القطاع استيعاب

 لدينا الصحية المخاطر إدارة في االستثمار واصلن وعليه، الوقت. من بعضاا  يستغرقس ذلك ولكن ينهاب فيما ناسبةم عريةس نافسةم نشاءإ في

 األسعار أفضل نال ليقدموا المزودين شبكة إدارة في نستمر سوف كما الستعمال،ا وإساءة االحتيال نم والحد كتشافا في لمساعدةا أجل من

 عضائنا.أل الجودة عالية والتغطية الشبكات أفضل بتقديم ستمرن حيث لصحي،ا التأمين سوق في ةرائد كشركة

 

 عام في %22 بنسبة مقارنةا  التأمين طاعق من % 25-+/ نسبة م2018 نهاية في لعربيةا بوبا ركةلش السوقية الحصة تمثل أن المتوقع من

 والتي االستثنائية لعمالءا رضا بمستويات فخورين أننا كما لمتنوعةا والمنتجات الخدمات فضلأ تقديم يف الستمرارا لىإ طلعوسنت م2017

 م.2018 عام خالل حققناها

 
 
 
 :الرئيسية المخاطر 9-2
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مراقبة المخاطر  إدارةتكون  حيثطر لمراقبة المخان وفق مع الئحة مراقبة المخاطر على النحو الذي أقّره المنظموايتتبّنت الشركة نهجاا 

المخاطر التي قد تؤثر على  أهم العربية فهم موجز بيانات المخاطر لدينا وقد حددت بوبالمسؤولة عن تحديد المخاطر وهي عملية مستمرة 

من هذه  اا كثير حيث أنعمالء تحقيق أهدافها االستراتيجية وخطط التشغيل السنوية بما يتوافق مع القوانين والتنظيم وتوقعات ال فيقدرتها 

 للغاية.صعباا وتجنبها بالمكان والسوق بأكمله و/أو الصناعة مما يجعل التنبؤ بها  ومرتبطةالمخاطر تكون منتظمة 

 

 المملكة في اإلقتصاد تباطئ استمرار نتيجة العمل عن المتعطلين عدد وإزدياد السوق حجم تقلص خطر.  

  إلى بدوره ؤدي ي ذيوالمتزايد رعاية صحية كافية لمواجهة الطلب التوفير نقص في ال زال هناك  -ة زيادة تكاليف الرعاية الصحيخطر

 .في أسعار تكاليف الرعاية الصحيةزيادة 

  لتأكد من تغطية مجلس الضمان الصحي في الرقابة وا خطة الخطر المتوقع من عدم تطبيق وإنفاذ – األنظمة وإنفاذ عدم تطبيقخطر

 ن العاملين في القطاع الخاص.جميع السعوديي

 أسعار ربح في والبدء المنافسة لشركاتا قدرات تطورو نمول نتيجة القادمة السنوات لثالثا خالل السوق في المنافسة زيادة. 

 السعودية المواهب استقطاب على القوية ةالمنافس نتيجة الرئيسية الشواغر ملئ صعوبةو الموظفين تكاليف زيادة. 

 تؤدي دق والتي السعودية العربية لمملكةا في المشرعين قبل من المتخذة الجديدة المبادراتب المرتبطة والتشغيلية راتيجيةستاال المخاطر 

 .التشغيلية التكاليف زيادة إلى

 اإلضرارو مالية خسائر إلى يؤدي قد مما العمل توقف أو معلومات تسريب في تتسبب قد والتي متوقعة الغير السيبرانية المخاطر تزايد 

 .الشركة بسمعة

 تحصيلها. تكاليف زيادة في يتسبب مما كبير بشكل المستحقة المبالغ تحصيل تأثر من الخطر – االئتمان خطر 

 األمريكي. بالدوالر الخاصة الفائدة أسعار زيادة نتيجة الشركة استثمارات قيمة انخفاض خطر  - الفائدة أسعار تغير خطر 

 

 للتقليل منرة المخاطر استراتيجيات إلداعدة للتخفيف من هذه المخاطر "الغير قابلة للتغيير" ولكننا سنطلق  ثل تحدياا على الرغم من أن ذلك يم

 لمصالحاأصحاب أن يقوم جميع على ومن أجل الحرص  بدون انقطاععليها يتم التركيز لكي أثر المخاطر المتبقية إلى مستويات مقبولة 

في تحقيق  بيةبوبا العر استمرار من أجلوضع المركز المالي والعالمة التجارية  تعززوالتي العمل الصحيحة تسليم نتائج على الرئيسيين 

 .أهدافها في المستقبل القريب

 
 المجلس: لجان وأعضاء اإلدارة مجلس
 ألقساما وتحتوي ،مسؤولياته تنفيذ يف المجلس لدعم ذلكو لجان عدة بتشكيل اإلدارة مجلس يقوم يةاالستراتيج أهدافها حقيقت في للشركة اا دعم
 العام. خالل أهمية ألكثرا واألنشطة اإلدارة/لجانه مجلسب تتعلق علوماتم على التالية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 على النحو التالي:م 31/12/2018 في كما ،واللجان التابعة له االدارة مجلسكون يت
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دارة بدالا وهو عضو مستقل وليس من أعضاء مجلس اإلإلى لجنة االستثمار شاكر األستاذ/ أسامة  انضمم 2019خالل الربع األول من عام 

ذ/ عامر علي رضا بدالا من األستا م1/2/2019وقد تم تعيينه كرئيس للجنة إبتداءاا من  م1/1/2019من األستاذ/ خالد الخطاف، إبتداءاا من 

 لكل من السعودة واالستقاللية. %67أعضاء مع نسبة تبلغ  3إلستثمار وبذلك يكون عدد أعضاء لجنة ا

 
 :م30/06/2019 حتى م22/01/2018 الرابعة( دورة)ال الحالية  اإلدارة مجلس دورة

 
 التالي: لنحوا على م31/12/2018 في كما ، االدارة مجلس كونتي
 

 : عن ممثل الدورة رقم الجنسية العضو اسم العضوية صفة

 ينطبق ال الثالثة سعودي شايف سيف علي لهاديا عبد األستاذ/ 

 ينطبق ال الثانية سعودي ويزالق الرحمن بدع زيد األستاذ/ مستقل

 ينطبق ال األولى سعودي صوفي الفتاح بدع عدنان الدكتور/ 

 ناظر مجموعة الرابعة سعودي اظرن هشام لؤي المهندس/ 

 يمتدل أوفرسيز إنفستمنت بوبا  الثانية بريطاني فلتشر ارتنم ديفيد األستاذ/ تنفيذي غير

 يمتدل أوفرسيز تإنفستمن بوبا  األولى بريطاني بريستون سايمون األستاذ/ 
 يمتدل أوفرسيز تإنفستمن بوبا األولى بريطاني هيوستن جوزيف مارتن األستاذ/ 

 ينطبق ال الرابعة سعودي اظرن هشام طل األستاذ/ تنفيذي

 
 موافقة لىع حازت لتيا لعناصرا جميع الرسمية، جتماعاتاال خالل ومن تداولها خالل من تقراراال على لمجلسا ولجان اإلدارة مجلس يوافق

 ا.تداوله تم التي الموافقة يلي رسمي جتماعإ أول في أخرى موافقةب تصديقها تمي التداول ريقط عن مبدئية

 
 
 
 
 
 
 السنة: خالل اإلدارة مجلس يف التغييرات عن موجز •

المجلس / لجان المجلس كما 

في 31/12/2018
مجلس اإلدارة لجنة المراجعة تنفيذية لجنة ال ال لجنة اإلستثمار

لجنة الترشيحات 

مكافئات وال
لجنة إدارة المخاطر

الرئيس م/لؤي ناظر د.عدنان صوفي* م/لؤي ناظر عامر علي رضا قويز* زيد ال هادي شايف* عبدال

نائب الرئيس ديفيد فلتشر

أعضاء* عبدالهادي شايف* خالد السليمان* زيد القويز* مي الحوشان*

مستقلين زيد القويز* ديفيد هنت* خالد الخطاف*

د.عدنان صوفي* سليمان القحطاني*

أعضاء سيمون بريستون ديفيد فلتشر نيال دونر كالير سامبل بول ديفيس

غير تنفيذين مارتن هيوستن سيمون بريستون رامي مكارم

عضو تنفيذي طل ناظر )رئيس تنفيذي( طل ناظر طل ناظر

األعضاء ثمانية )8( أربعة )4( أربعة )4( أربعة )4( ثالث )3( أربعة )4(

السكرتير مارك ستكليف علي حمدان مارك ستكليف مارك ستكليف مارك ستكليف مارك ستكليف

السكرتير يرفع التقارير
رئيس مجلس اإلدارة رئيس لجنة المراجعة رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة اإلستثمار

رئيس لجنة الترشيحات 

والمكافئات
رئيس لجنة إدارة المخاطر

إجتماعات 2018 ستة )6( سبعة )7( خمسة )5( خمسة )5( ثالثة )3( أربعة )4(

متوسط الحضور 2018 (بالوكالة 97.9%) 89.6% 92.0% 90.0% 80.0% 100.0% 93.8%

عدد إجتماعات 2018 ثمانية )8( سبعة )7( خمسة )5( أربعة )4( أربعة )4( أربعة )4(

اإلستقاللية % 38% 100% 0% 50% 67% 25%

سعوديين % 63% 75% 50% 75% 67% 50%

اإلناث % 0% 0% 0% 0% 67% 0%
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 عن ممثلون لسبالمج االلتحاق تاريخ سالمجل مغادرة تاريخ

 ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا م(10/04/2018) بريستون سايمون األستاذ/ م(13/30/2018) بوتكنس مارتن ألستاذ/ا

 ناظر مجموعة ينطبق ال م(30/09/2018) رضا علي عامر األستاذ/

 ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا م(01/10/2018) هيوستن مارتن األستاذ/ ينطبق ال

 
  :لسنةا خالل اإلدارة مجلس لجان في التغييرات عن موجز •

 اللجنة لجنةبال االلتحاق تاريخ لجنةال مغادرة تاريخ

 التنفيذية اللجنة م(10/04/2018) بريستون سايمون األستاذ/ م(13/3/2018) بوتكنس مارتن األستاذ/

 المراجعة لجنة م(01/06/2018) لقحطانيا سليمان األستاذ/ ينطبق ال

 المكافآتو الترشيحات لجنة م(01/12/2018) سمبل كالير /ةاألستاذ م(30/11/2018) رضا علي عامر األستاذ/

 
 م:30/06/2220 حتى م01/07/2019 (الخامسة )الدورة القادمة اإلدارة مجلس دورة
، عن اقة عليهللمواف نمساهميالجمعية العامة للإلى  المرشحين مراجعةأعضاء مجلس اإلدارة ولجنة الالشركة  ستعرضمع اللوائح،  شياا اتم

م 18/11/2018في  الشركة في تداولكما قد كانت أعلنت . م2019طريق التصويت التراكمي، في الجمعية العامة في الربع الثاني من عام 

الجمعية العامة،  دة منمجلس اإلدارة وستقوم بتقييم جميع المتقدمين وفقاا لسياسة وإجراءات الترشيح والتعيين المعتملترشيح الفترة بداية عن 

 لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس اإلدارة. من خالل والمملكة العربية السعودية، واألنظمة المطبقة في  ووفقاا للوائح

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

 اإلدارة مجلس من الغرض

 المعمول والقوانين لوائحل وفقاا  وذلك المصالح، أصحابو للمساهمين ائدةف وتحقيق تااالستراتيجي وضع في اإلدارة جلسم من الغرض يتركز

 على رؤيتهاو ورسالتها الشركة قيم عن لمسؤولا هو اإلدارة جلسم أن ماك الشفافية.ب تتسم خالقيةأ بطريقة السعودية لعربيةا المملكة في بها

 لمبدأ الشركة اتباع بضمان لمتعلقةا المطلقة المسؤولية لكذ في ماب لشركةا عملياتل جياإلستراتي واإلرشاد التوجيه وفيرت وعن البعيد المدى

 لتزاما تحقيق ضمان أجل من الداخلية واإلجراءات الضوابط نم صارم نظام وفيرت مسؤولية تحملي كما األخالقيات،و لنموذجيا الحوكمة

 عملها. الشركة فيها تزاول والتي ابه المعمول األنظمةو القوانين ميعج تمتطلبال - المناسب والتوقيت لمضمونا حيث من - الشركة

 

 اإلدارة دعم عن فضالا  مسؤولياته نفيذت في المجلس لدعم - اللوائح قتضاءا حسب - منه المنبثقة للجانا تأسيس وليةبمسؤ إلدارةا جلسم قومي كما

 على فقط يقتصر فيها القرار خاذات ليكون يكفي ماب مهمة راهاي لتيا القضايا واعتماد تحديد نع مسؤول المجلس أن لكذ إلى أضف التنفيذية.

 السلطات وإطار (SMRP) بالمجلس المنوطة الصالحيات جدول يف محدد هو )كما عنه لمنبثقةا اللجان إلى وكلهاي التي لقضاياا وعن المجلس،

 جانبه(. من المعتمد (BDAF) للمجلس المفوضة
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 األخرى: الشركات إدارات مجالس في والعضوية اإلدارة مجلس أعضاء ومؤهالت خبرات )أ(  10-2

 لةص األكثر المؤهالت الصلة ذات واألدوار الخبرات االسم

 الشركات
 المساهمة

 لتيا األخرى
 يف شارك

 عضوية
 إدارتها مجلس

 هشام لؤي المهندس/
 ناظر

)رئيس مجلس 
 اإلدارة(

 بوبا ركةش إدارة جلسم في عضوو اإلدارة مجلس رئيس

 ناظر مجموعة ؤسسوم .م2008 عام إنشائها منذ العربية

 مختلف في دارةإ مجلس عضوهوو رتهاإدا مجلس ورئيس

 مجلس ئيسر نصبم الياا ح يشغل .مجموعةلل التابعة شركاتال

 سمجل لرئيس نائباا  سابقاا  كان قدو السعودي إلتحادا نادي إدارة

 عضواا  ابقاا س عين كما لسعوديةا لعربيةا األولمبية اللجنة إدارة

 التعاوني. الصحي لضمانا مجلس في

 لبكالوريوسا درجة على حاصل

 جامعة نم لميكانيكيةا لهندسةا في

 عام أنجلوس وسل في كاليفورنيا

 درجة على حصل كما م،1987

  إدارة في الماجستير

 في فورنياكالي امعةج نم األعمال

  ،م1989 عام أنجلوس لوس

 ينطبق ال

 فليتشر ديفيد
 مجلس ئيسر )نائب

 اإلدارة(

 يشغلو .م1420 عام منذ العربية وباب في دارةإ مجلس عضو

 ندنل في بوبا شركة يف لمخاطرل التنفيذي الرئيس منصب حالياا 

 لها التنفيذي لفريقا عضوو ،(م2017يناير منذ) المتحدة المملكة

 لناميةا سواقاأل بوبا شركة يف العام المدير منصب شغله بعد

  .الداخلي قالتدقي كرئيس لبوبا نضما كما ، (م2014 منذ) الدولية

 بنكل ونصف سنوات ربعأ لمدة لتنفيذيا لرئيسا لكذ قبل كان

 إندونيسيا يف البنوك كبرأ من اا واحد إندونيسيا، في بيرماتا

 انك ذلك قبلو شارتردت ستاندرد لبنك التابعة الشركات وإحدى

 شغل حيث تشارترد، تاندردس بنك يف اسعةو ةمصرفي مهنة لديه

 تاندردس جموعةم برع للمجموعة الداخلي التدقيق رئيس منصب

 لها. التنفيذي لرئيسا وكان تشارترد،

 رتبةم مع لبكالوريوسا درجة

 لحديثا التاريخ دراسة في الشرف

 كةالممل في رهامود جامعة من

 (.م1985) المتحدة

 ينطبق ال

 شامه طل األستاذ/
 ناظر

 (التنفيذي )الرئيس

 الرئيسو المنتدب لعضوا منصب ناظر هشام لط األستاذ يشغل

 منذ إدارتها مجلسب عضو هوو العربية وباب شركةل التنفيذي

 التنفيذي ئيسالر ملف إلى العودة ي رجى )م2008 عام إنشائها

 .(األخرى ألدوارا على طالعلإل 6-9 القسم في

 لبكالوريوسا درجة على حصل

 اليفورنياك جامعة من االقتصاد في

 والياتال نجلوس،أ وسل في

 ؛م9961 عام األمريكية المتحدة

 ماجستيرال درجة لىع حصل ولقد

 ارتونو كلية من الاألعم إدارة في

 األمريكية بنسلفانيا بوالية

 لالتموي جالم يف متخصصاا 

 م2001 عام في والشراء

 

 ينطبق ال

 الهادي بدع األستاذ/
 شايف
 ()مستقل

 عام منذ العربية بوبا شركة إدارة مجلس في مستقل عضو

 ،م2017 حتى م2011 من المراجعة لجنة ورئيس ،م2011

ين كما  يشغل .م2017يناير منذ المخاطر إدارة لجنةل اا ورئيس ع 

 األول البنك في مختلفة لجان رئاسة ويتولى عدة مجالس عضوية

 عربيةال ودويتشه األرضية للخدمات السعودية والشركة

 رئيس منصب اا سابق يشغل وكان المالية. لألوراق السعودية

 ألمانيا. بميونخ، يو دبليو أف لشركة الدولي االستشاري المجلس

 لبكالوريوسا درجة على حاصل

 الجامعة من االقتصاد في

 عام بنانل وت،بير في األمريكية

 م1970

 

 ألولا البنك

 والشركة

 السعودية

 للخدمات

 األرضية
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 وعضواا  التجاري األهلي البنك في عاماا  مديراا  ذلك قبل وعمل

 إدارته. مجلس في

 زيد األستاذ/
 القويز عبدالرحمن

 )مستقل(

 م2014 منذ راالستثما لجنة رئيسو مستقل دارةإ مجلس عضو

 لترشيحاتا جنةل في عضواا  أصبح  ،م2017 ديسمبر حتى

 هارئاست ىوتول م2016 خالل العربية وباب بشركة والمكافآت

 بلجنة اا عضو اا حالي يزال ال حين في م2017 ديسمبر في

 مجلس عضوك زيد ستاذاأل ينع   م0182 امع وفي االستثمار.

 الحوكمةو اتآوالمكاف لترشيحاتا للجنة رئيسو مستقل إدارة

 بالذكر الجدير التجاري. ألهليا للبنك نفيذيةالت للجنةا يف وعضو

 خاللها عمل صرفيالم القطاع في ديدةع سنوات قضى قد أنه

 العربية يس بي إس تشإ في لمنتدبا إلدارةا جلسم لعضو اا نائب

 نولجا دارةإ مجلس عضو منصب يشغل هأن كما السعودية.

  لشركات.ا من متنوعة مجموعة

 البكالوريوس درجة على حاصل

 الملك جامعة من المحاسبة في

 السعودية العربية بالمملكة دسعو

 .م1987 عام

 

 ألهليا البنك

 التجاري

 عدنان دكتور/ال
 صوفي

 (مستقل)

 .م6201 منذ المراجعة لجنة رئيسو مستقل إدارة مجلس عضو

 في مستقل دارةإ مجلس ضوع صبحأ م0182 امع وخالل

 وقس لهيئة اإلستشارات جنةل كرئيس ينوع   ابيتالك األهلي

 إدارة جلسم عضو منصب مؤخراا  عدنان توردكال شغل المال.

 الذي لمنصبا وهو (،م1620-م2014) المالية السوق هيئة

 زائراا  اا ذأستا منصب شغل .كريم ملكي مرأ على بناءاا  فيه عين

 العزيز دعب الملك امعةج في الحوكمةو االستراتيجية ،القيادة في

 ودكس شركة لدى قيادية اتخبرب ويتمتع اآلن(، حتى م2013)

 لرئيسا منصب وليهت ذلك يف بما م2013-1991) القابضة

 المالية ستاذأ منصب غلش لقدو ،((م2013-م2010) التنفيذي

-م1979) العزيز بدع الملك امعةج في الدولية واألعمال

-م9519) االقتصاد كليةل اا ميدع ذلك في بما ، م2006

 ألسمنتا شركة ةإدار مجلس في اا عضو كان كما (.م1998

 .م2014 إلى م2012 بين ما يةالعرب

 دارةإ في ةدكتوراال شهادة يحمل

 التمويلو الدولية األعمال

 جورج ةجامع من واالستثمار

 لمتحدةا الوالياتب واشنطن

 ؛م1984 عام األمريكية

 ألعمالا دارةإ يف وماجستير

 لهندسةا يف وبكالوريوس

 ياتلس امعةج نم الكهربائية

 امع ألمريكيةا المتحدة بالواليات

 .م7197

 ينطبق ال

 سيمون األستاذ/
 بريستون
 )من

 م(01/04/2018
  تنفيذي )غير

 نذم العربية وباب شركةل نفيذيةالت واللجنة إدارة مجلس في عضو

 ماركتس، ترناشيونالإن بوبال لتنفيذيا لرئيسا هو .م8201 عام

 .م2017 أكتوبر نذم المتحدة المملكة ريطانيا،ب لندن، ومقرها

 7 لمدة لعملياتل التنفيذي يسالرئ نصبم ابقاا س غليش كان وقد

 لتنفيذيا الرئيس انك ذلك قبلو أيا مجموعة مع سنوات

 لإلستراتجية.

 دارةإ اجستيرم رجةد لىع صلحا

 انسياد امعةج من األعمال

 ماجستيرو ،1999 عام لألعمال

 لتخطيطوا لنقلا ياسةس لومع في

 عام نتاي أبون يوكاسلن جامعة من

 يف ماجستيرو جلترا،إن ،1993

 من لجغرافيةا لمعلوماتا نظم

 ،1992 عام ليستر جامعة

 يف لبكالوريوسا شهادةو إنجلترا،

 القتصاد،ل لندن ةكلي نم الجغرافيا

 .1991 معا في اإنجلتر

 

 مارتن األستاذ/
 هيوستن

 مريكيةاأل المتحدة الواليات في مقيم هيوستن، مارتن /ألستاذا

 منذ بوبا مجموعة في تنفيذي غير إدارة مجلس عضو وهو

 شهادة على حصل ألستاذ/مارتنا

 من الجيولوجيا في البكالوريوس
 ينطبق ال

http://ksu.edu.sa/en/
http://ksu.edu.sa/en/
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 )من
 م(01/10/2018

 تنفيذي )غير

 الصحية للرعاية دولية مجموعة عن عبارة وهي ،م2014

 لشركة رئيسيال المالك وهي المتحدة، المملكة لندن في ومقرها

 بابو في األكبر الشريك ليميتد زأوفرسي إنفسمنت بوبا

 نائب منصب ايضاا  هيوستن، مارتن /األستاذ ويشغل  ة.العربي

 رئيس ونائب انكوربوريتد تلورين شركة إدارة مجلس رئيس

 م2018 مارس وفي أمريكا نورث هكليت شركة إدارة مجلس

 اإلدارة مجلس كرئيس كومباني اند موليس في تعيينه تم

 .الدولية الطاقة لمجموعة

 إنجلترا، في نيوكاستل جامعة

 ،1979 عام المتحدة المملكة

 الجيولوجيا في الماجستير وشهادة

 لندن، كولج إمبلاير من البترولية

 عام المتحدة المملكة إنجلترا،

1983. 

 تنمار األستاذ/
 بوتكينز
 )حتى

 م(31/03/2018
 تنفيذي( )غير

 ويتقلد .م1620 عام منذ العربية وباب في دارةإ مجلس عضو

 عدب ذلكو ،م2015 منذ وباب مجموعة لدى مالي مراقب صبمن

 المالية لمناصبا نم متنوعة مجموعة يف سنوات دةع قضى أن

 فرندز كةكشر والتأمين، التمويل ركاتش من دد  ع في العليا

  للمجموعة، اليم كمراقب يعمل كان حيث زليوشنيورو اليف

 وقبل ي،س إل بي برودنشيال يف المالية للرقابة ئيساا ر عمل كما

 من ل  ك في عمل لقدو سي إل يب أفيفيا مع سنوات 6 قضى ذلك

 الحياة لىع التأمين عمالأ و العامة لتأميناتل المتحدة المملكة

 .لمتحدةا المملكة في والمعاشات

 لمحاسبينا عهدم يف زميل

 ويلز.و نجلتراإ يف القانونيين

 لعلوما كالوريوسب لىع حاصل

 مرتبة عم مزدوج )تخصص

 آلليا لحاسبا لومع يف لشرف(ا

 انشستر،م امعةج والرياضيات،

 (.م1982) المتحدة المملكة

 

 ينطبق ال

 علي عامر األستاذ/
 رضا

 حتى)
 م(30/09/2018

 تنفيذي( )غير

 وباب دارةإ مجلس في اا عضوك رضا علي عامر األستاذ انضم

 دورته المجلس ستكملا حتى م2008 عام نشائهاإ منذ العربية

 إدارة جلسم عضو اا حالي وهو م.2017يناير 21 في الثالثة

 لجنة سةارئ يتولى كما اظرن مجموعة مثلت الذي الشركة

 جنةل أعضاء دأح هوو م2017ديسمبر منذ االستثمار

 يهاف الرئيس نصبم يشغل كان حيث والمكافآت الترشيحات

 م.2017ديسمبر 30 حتى

 في بكالوريوس على حاصل

  من ةالسياسي والعلوم االقتصاد

  كاليفورنيا في بيتزر كلية

 والتحق .م1994 عام األمريكية

 في المتقدمة اإلدارة برنامجب

 م2016  عام هارفارد جامعة

 

 جلسم عضو

 لشركةا إدارة

 السعودية

 للخدمات

 الصناعية

 نذم )سيسكو(

 حتى م2014

 اآلن.

 
 :م31/12/2018 في ماك اإلدارة، مجلس اعضاءأل أخرى قيادية مناصب تفاصيل )ب(  10-2
 

 االسم
 مجلس عضاءأ يؤديها التي السابقة(و )الحالية لصلةا اتذ ألخرىا لهامةا األدوار

 أخرى شركات في ربيةالع بوبا إدارة
 المدة

 شامه لؤي المهندس/
 ناظر

 ناظر لمجموعة التابعة لشركاتا من متنوعة جموعةم في إلدارةا مجلس عضو/ممثل
 يلي: ما صلة وأكثرها اأحدثه يعد والتي

 اإلدارة( مجلس ئيس)ر القابضة اظرن مجموعة شركة .1
 مجلس )رئيس المحدودة ياآلل الحاسب خدماتل الحديثة لبرامجا لولح شركة .2

 اإلدارة(
 اإلدارة( مجلس يس)رئ الصحية لرعايةل أساس شركة .3
 اإلدارة( جلسم )رئيس (الصحية يةللرعا نواه) لطبيا للتسويق العربية الشركة .4
 بيةالط للعيادات ناظر شركة .5
 لمحدودةا المتقدمة الصحية الخدماتو الكلى غسيلل ناظر شركة .6
 (اإلدارة مجلس رئيس) اظرالمحدودةن هشام لؤي شركة .7
 قامت – دارةاإل مجلس رئيس - سابقاا ) لمؤتمراتا لتنظيم العربية الشركة .8

 (م0182 عام خالل ركةالش في صصهاح ببيع ناظر مجموعة

 
 

 اآلن ىحت -1990 .1
 اآلن ىحت -1990 .2
 اآلن ىحت -1997 .3
 اآلن حتى -1995 .4
 اآلن حتى -2013 .5
 اآلن حتى -2009 .6
 اآلن حتى -2011 .7
8. 2005- 2018 
 اآلن ىحت -2010 .9

 

http://pitweb.pitzer.edu/
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 اإلدارة جلسم )رئيس )عضو مجلس اإلدارة( شركة ديافيرم العربية المحدودة .9
 (م2018 مايو حتى

 
 :ناظر / بوبا بين مشترك مشروع
 إدارة( مجلس عضو) .م.م.ذ القابضة األوسط لشرقا بوبا شركة .10
 اإلدارة( مجلس )رئيس لطبيةا لألجهزة وباب ناظر شركة .11
 م.62/11/2018 من القدم كرةل السعودي إلتحادا ادين إدارة مجلس رئيس .12
 مدينة الملك عبدهللاالمجلس االستشاري )سابقاا:  في مجلس اإلدارة رئيس .13

 اإلستشاري لمنطقة مكة(مجلس ال( )اآلن: الطبية
 الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية .14

 .)سابقاا(
 .)سابقاا( جودورئيس اإلتحاد السعودي لل .15
 .)سابقاا( السعودية يةالعرب األولمبية للجنةا رئيس نائب .16
 .)سابقاا( التعاوني الصحي مانالض بمجلس دارةإ مجلس عضو .17

 اآلن ىحت -2009 .10
 حتى اآلن -2015 .11
 تى اآلنح -2018 .12
 حتى اآلن -2016 .13
14. 2016 - 2018 
15. 2013 - 2016 
16. 2016 - 2017 
17. 2007 - 2013 

 

 فليتشر ديفيد

 التابعة الشركات من تنوعةم مجموعة في للجانا من دد  بع عضوو دارةإ جلسم عضو
 يلي: ما صلة وأكثرها هاأحدث يعد التيو بوبا لشركة

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

 بوبا: لشركة االنضمام قبل اإلدارة جالسم في لعبه لذيا صلة ثرواألك ألحدثا الدور
 .سابقاا() إندونيسيا في بيرماتا بنك يف التنفيذي دارة/الرئيسإ مجلس رئيس/عضو .4

 
 

 تى اآلنح -2015 .1
 حتى اآلن -2015 .2
 تى اآلنح -2014 .3

 
 

4. 2009  - 2014 
 

 شامه طل األستاذ/
 ناظر

 ناظر لمجموعة التابعة ركاتالش من تنوعةم مجموعة يف إلدارةا جلسم عضو/ممثل
 يلي: ما صلة وأكثرها اأحدثه يعد والتي

 إلدارة(ا مجلس عضو) القابضة اظرن مجموعة شركة .1
 اإلدارة( مجلس عضو) المحدودة آلليا الحاسب لخدمات لحديثةا البرامج لولح شركة .2
 اإلدارة( مجلس عضو) الصحية لرعايةل أساس شركة .3
 إلدارة(ا مجلس عضو) (الصحية للرعاية نواه) يالطب للتسويق العربية الشركة .4
 مجلس عضو) حدودةالم المتقدمة الصحية والخدمات الكلى لغسيل ناظر شركة .5

 .)سابقاا( اإلدارة(
 ارة(اإلد مجلس عضو) السريعة الحلول شركة .6
 (عام مدير) شركة طل هشام ناظر المحدودة .7
 ناظر مجموعة قامت) اإلدارة( مجلس عضو) المؤتمرات لتنظيم العربية الشركة .8

 (م2018 عام خالل الشركة في حصصها ببيع
 

 :ناظر / بوبا بين مشترك مشروع
 إلدارة(ا مجلس عضو) ذ.م.م. القابضة ألوسطا الشرق ابوب شركة .9

 اإلدارة( مجلس عضو)شركة ناظر بوبا للمعدات الطبية  .10
 السعودي العربي النقد لمؤسسة ةالتابع التأمين شركاتل العامة جنةالل يف عضو .11
 .)سابقاا( البشرية الموارد تنمية ندوقص لدى دارةإ مجلس عضو .12
 .نيويورك ،هول ماريروز تشواتي دىل إدارة مجلس ضوع .13

 
 

 ناآل حتى -2004 .1
 ناآل حتى -2008 .2

 
 ناآل حتى -2013 .3
 ناآل حتى -2010 .4
5. 2014  - 2017 

 
 اآلن ىحت -2005 .6
 اآلن حتى - 2011 .7

8. 2005- 2018 
 
 
 

 اآلن ىحت -2009 .9
 اآلن حتى -2015 .10

 
 اآلنحتى – 2015 .11
12. 2013 - 2016 
 اآلن حتى -2014 .13
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 الهادي دعب األستاذ/
 شايف

 األول: بنك .1

 مستقل إدارة مجلس عضو 

 التنفيذية اللجنة عضو 

 المكافآتو الترشيحات لجنة رئيس 
 ألرضية:ا للخدمات السعودية الشركة .2

 مستقل إدارة مجلس عضو 

 المراجعة لجنة في عضو 
 المراجعة لجنة رئيسو إدارة مجلس ضوع )الرياض(، لصحيةا المياه عبئةت شركة .3
 مام()الد لمجدوعيا مجموعة لدى دارةإ مجلس عضو .4
 .بقاا()سا )جدة( العطية مجموعة ارةإد بمجلس عضو .5
 )الرياض( المالية ألوراقل السعودية لعربيةا دويتشه دارةإ مجلس رئيس .6
 سما(ن مجموعة من )جزء ارجوك ناما دارةإ مجلس رئيس .7

 اآلن تىح - 2008 .1
 
 
 

 اآلن تىح - 2015 .2
 
 

 اآلن ىحت - 2016 .3
 

 ناآل حتى - 2006 .4
5. 2007 - 2018 
 اآلن تىح - 2011 .6
 اآلن تىح - 2015 .7

 لقويزا زيد األستاذ/

ت والحوكمة وعضو آعضو مجلس إدارة مستقل ورئيس للجنة الترشيحات والمكاف .1
 .في اللجنة التنفيذية للبنك األهلي التجاري

 محمد عبدالعزيز شركة لدى المراجعة لجنة رئيسو مستقل إدارة مجلس عضو .2
 (سابقاا ) إلستثماروأوالده ل الراجحي

 إلستثمار)سابقاا(ل والية ركةش في المراجعة لجنة رئيسو مستقل إدارة مجلس عضو .3
 لراجحيا شركة لدى المراجعة جنةل في عضوو مستقل دارةإ جلسم عضو .4

 )سابقاا( الحديدية للصناعات
 )سابقاا( البريطاني لسعوديا البنك لدى المكافآتو الترشيحات جنةل في عضو .5
 لسبيعيا إبراهيم محمد ركةش لدى االلتزاماتو األصولو لمخاطرا نةلج في عضو .6

 )ماسك( لالستثمار وأوالده
 العقاري للتطوير ذاخر ركةش لدى لمراجعةا بلجنة عضو .7
 ة(مقفل مساهمة )شركة والتمويل لإلجارة ليسرا لدى ابقس مستقل ةإدار جلسم عضو .8
 لسعوديا )سابقاا، ابيتالك لألوا في المراجعة لجنة رئيسو سابق دارةإ مجلس عضو .9

 %100 بنسبة له ومملوكة ولاأل لبنك ابعةت شركة (،المالية الهولندي
 )شركة المتخصصة لكابالتل األوسط الشرق ركةش لدى ابقس دارةإ جلسم عضو .10

 محدودة( سؤوليةم ذات عامة سعودية
 بي إس إتش في لمشتركا االستثمار صناديق جلسم لدى ابقس إدارة جلسم عضو .11

 السعودية العربية يس
 .)سابقاا(عضو مستقل في شركة الخليج للتمويل .12

 اآلن ىحت - 8201 .1
 

2. 2018 – 2018 
 

3. 2018 – 2018 
 

4. 2014 - 2018 

5. 2016 - 2018 
 ناآل حتى - 2014 .6

 
 اآلن حتى – 2016 .7

8. 5201 – 2016 
 

9. 2010 - 6201 
 

10. 2009 - 2015 
 

11. 2008 - 2015 
 

12. 2012- 2015 
 

 عدنان دكتور/
 صوفي

 .المستشارين لهيئة السوق الماليةلجنة  –رئيس  .1
 .لها المدير الشريكو بجدة بارتنرز سإ أيه يد شركة مؤسس .2
 .)سابقاا( .جدة في اوالتكنولوجي األعمال جامعةب األمناء جلسم في عضو .3
 كاليفورنيا لجامعة لتابعا األوسط الشرق نميةت بمركز ستشارينالم جلسم يف عضو .4

 .)سابقاا(أنجلوس لوس في
 .)سابقاا(العزيز بدع الملك جامعة يف الوقف االستثمار، لجنة عضو .5
 التعاون لمنظمة لتابعا أفريقيا وشمال ألوسطا الشرق ستثمريم جلسم يف عضو .6

 .)سابقاا(القتصاديا الميدان في والتنمية
 .)سابقاا( العربية سمنتا شركة في دارةإ مجلس عضو .7

 حتى اآلن – 2018 .1
 آلن،ا حتى -6201 .2

 0142 -2013 سابقاا 
3. 2013 - 2014 
4. 2011 - 2014 

 
5. 2013 - 2014 
6. 2013 – 2014 

7. 2012-2014 
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 نسيمو األستاذ/
 بريستون

 عضو مجلس إدارة ولجان مختلفة لعدة شركات تابعة لبوبا ومنها: 
 بوبا إنترناشونال ماركتس .1
 بوبا ميدل إيست ذ.م.م .2
 بوبا ماكس .3
 بوبا )آسيا( المحدودة  .4
 بوبا جلوبال المحدودة .5

 متنوع
 اآلن ىحت – 2018 .1
 اآلن حتى – 2018 .2
 اآلن حتى – 2018 .3
 اآلن حتى – 2018 .4
 اآلن حتى – 2018 .5

 
 

 مارتن األستاذ/
 هيوستن

 مجموعة بوبا العالمية عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،  .1
 حلول الطاقة شركة تيليريون لنائب رئيس مجلس اإلدارة  .2
 نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة هكليت نورث أمريكا .3
 شركة موليس وشركاه رةإدا رئيس مجلس .4
 حلول الطاقةلغير تنفيذي شركة سي سي عضو مجلس إدارة  .5

 :أخرى
 نعضو في جمعية الجيولوجين في لند-
 لملكية في لندن اعضو لجنة تطوير دار األوبرا -

،  عضو لجنة مستشارين سياسات مجلس الطاقة الدولية في جامعة كولومبيا بنيويورك
 الواليات المتحدة األمريكية

 اآلن حتى – 4201 .1
 اآلن حتى – 6201 .2
 اآلن حتى – 7201 .3
 اآلن حتى – 8201 .4
 اآلن حتى – 4201 .5

 

 شريطة ،دورة لكل الشركة إدارة مجلس رس وأمين التنفيذي والرئيس اإلدارة جلسم رئيس ونائب إلدارةا مجلس ئيسر على جلسالم يوافق

 دورةال فترة خالل منصب غلش من لكل تعيين عادةإ جميعها انتك الرابعة، دورةلل وبالنسبة ،الحاجة عند لنظاميةا الجهات موافقة على الحصول

 الثالثة.

 

ا ذلكو جديدة، دورة لكل اإلدارة مجلس لجان ءأمنا تعيين على اا أيض المجلس يعمل  عند والمكافآت الترشيحات جنةل من توصية لىإ استنادا

 كأمين البشرية للموارد التنفيذي الرئيسو المراجعة، لجنةل كأمين لمخاطرا دارةإل لتنفيذيا يسالرئ تعيين يتم الجديدة، دورةلل وبالنسبة االقتضاء،

 .المجلس جانل سر كأمين الشركة سكرتير عيينت تم - والمدير ، (7-6 القسم في التنفيذيين لرؤساءا تفاصيل )راجع المكافآتو الترشيحات للجنة

 أدناه: لتفاصيلا إلى الرجوع يرجى والمكافآت، لترشيحاتا لجنة سر أمينك شركةال سكرتير – المدير تعيين تم م2018 وخالل

 
 الشركة إدارة مجلس رس وأمين الشركة سكرتير ، عام مدير - ستكليف مارك - األستاذ
اع 30 من كثرأ مجموعه ماب ستكليف كمار يتمتع  من متنوعة جموعةم في العليا الحوكمة وأدوار المالية األدوار ةتأدي في الخبرة من اما

ا18 من أكثر مدى على تمتد التي ألخيرةا خبرته ذلك في ماب المدرجة، وأ العالمية، لشهرةا ذات الشركات  الصحي التأمين جالم في عاما
 منذ اركم ارأد السعودية، العربية المملكة في بوبا ركةش مع األساسية براتهخ بين ومن .2000 العام في العربية بوبا لىإ انضم وقد السعودي،
 بصفته وذلك الشركة، في لسكرتاريةا بشؤون يتعلق ما كل كذلكو بالعمل، المتعلقة لنظاميةا والتقارير لماليةا لبياناتا ميعج لشركةل انضمامه

او الشركة دارةإ مجلس رس أمين  مانديال نيلسون جامعة من الجامعية المؤهالت جميع اركم يمتلك المختلفة. المجلس جانل لغالبية أمينا
 عليها حصل التي (،1988) ةاإلداري والمحاسبة التكلفة في الدبلوم هادةش على منها صلح التي فريقيا،أ نوبج ليزابيث،إ ورتب متروبوليتان،

 طالب. لأفض وجائزة كولورز أكاديميك جائزة مع عليها حصل لتيا (،1990) اإلدارة في لعاليا الدبلوم شهادةو األكاديمية، لجدارةا جائزة مع
 بامتياز(. عليها )حصل واشنطن جورج جامعة طريق نع الشركة أمين منصبب تتعلق دريبيةت دورة اركم أتمّ  كما
 
 التنفيذيين: المدراء وكبار إلدارةا مجلس أعضاء وأتعاب مكافآت لتنفيذيين،ا والمسؤولين لمجلسا اإلدارة/لجان جلسم مكافآتب لمتعلقةا السياسات 10-3

 :م30/11/2017 بتاريخ العامة الجمعية جتماعا في لتنفيذيا المجلس/الفريق اإلدارة/لجان جلسم أعضاء مكافآتب الخاصة لسياساتا اعتماد تم

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. 

 سياسة مكافآت أعضاء لجان المجلس. 

 سياسة مكافآت الفريق التنفيذي. 
 

  منافسة. أعاله المذكورة السياسات أن من لتأكدل المجلس ولجان إلدارةا مجلس عضاءأ كافآتلم تقييم بإجراء العربية وباب ستقوم م2019 خالل
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 وذلك األدوار/المسؤوليات، في العربية بوبا نظر وجهة لىإ تستند والتي السياسات ذهه وفق لمجلسا اإلدارة/لجان جلسم عضاءأ كافأةم يتم

 في السارية الصلة اتذ اللوائح وجميع للشركة ألساسيا بالنظام اللتزاما ضمني بماو لسوقا في بها المعمول لمناسبةا المعيارية للمقارنات وفقاا

 عملت ولكنها المجلس اإلدارة/لجان لمجلس اجتماع أي حضور مقابل سومر أي تدفع عدم لعربيةا بوبا ياسةس من نإ لسعودية.ا لعربيةا المملكة

 مراجعة يرجى سنوي. ربع أساس لىع المكافآت رسوم وتسوية لفعلية،ا التكاليف دادس أساس على الصلة ذات لمعتادةا التكاليف تسوية على

 المكافئات: صيلتفا من لمزيد أدناه والجدول ب42 رقم مالحظة م0182 لعام لسنويةا المالية النتائج

 
 فرديين أشخاصك وليس اإلدارة مجلس ولجان اإلدارة مجلس وأتعاب مكافآت ، ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا بوبا، في القانوني الكيان يتلقى *

 (. 18و 11و 10 األقسام إلى العودة يرجى) الشخصية بصفتهم

 

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

 العربية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م7201   م2018  

  اإلدارة مجلس أعضاء
 وأعضاء اإلدارة مجلس عضاءأ أتعابو مكافآت
 امع مع قارنةم م2018 لعام جلسالم لجان

 م2016

 لاير المكافآت
 باآلالف سعودي

 لاير البدالت
 باآلالف سعودي

 لاير المجموع
 باآلالف سعودي

  

 لاير المكافآت
 باآلالف سعودي

 لاير البدالت
 باآلالف سعودي

 لاير المجموع
 باآلالف سعودي

                

 375 - 375   537 - 375 )ر( شايف لهاديا عبد األستاذ/

 375 - 375   375 - 375 )ر( القويز زيد األستاذ/

 375 - 375  375 - 375 ر() صوفي عدنان الدكتور/

 1,125 - 1,125   1,125 - 1,125 المستقلين لمجلسا أعضاء مجموع

        

 500 - 500   500 - 500  )ر( الرئيس() ناظر شامه لؤي المهندس/

 300 - 300   300 - 300 لرئيس(*ا )نائب لتشرف نمارت دافيد األستاذ/

 375 - 375   281 - 281 )ر( ضار علي عامر األستاذ/

 300 - 300  75 - 75 بوتكينز* مارتن األستاذ/
 )ر( *بريستون سيمون األستاذ/

 هيوستن مارتن األستاذ/
225 
50 

 ينطبق ال
 

225 
 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال   50

 1,475 - 1,475   311,4 - 311,4 التنفيذيين يرغ لمجلسا أعضاء مجموع

        

 300 - 300   300 - 300 *التنفيذي( الرئيس) ناظر شامه طل األستاذ/

 300 - 300   300 - 300 اإلدارة جلسم أعضاء مجموع

             
 اإلدارة جلسم أعضاء ميعج مجموع 

 2900 - 2900   8562 - 2856 اإلدارة جلسم في جنةل رئيس )ر(



 

 44 من 27 الصفحة

 والمكافآت، والبدالت واألجور الرواتب أدناه الجدول يلخصو ب24 رقم مالحظة م2018 لعام السنوية المالية النتائج مراجعة يرجى

 والمدير التنفيذي الرئيس تشمل والتي العليا، واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء ل/إلى،قب من م،2018م/7201 نتائج ضمن المصروفة/المقدمة

  المالي:

 بيان
 مجلسال أعضاء

 التنفيذيين
 لمجلسا أعضاء

  ذيينالتنفي المستقلين/غير
 المالي( والمدير لتنفيذيا الرئيس لكذ في بما) لعلياا اإلدارة

  
 وديسع لاير م2018

 باآلالف
 اآلالفب ديسعو لاير م2018

 وديسع لاير م2018
 باآلالف

 وديسع لاير م7201
 باآلالف

 م2018
 (غيير)الت

 840 16،888 17،728 ،5562 300 وأجور رواتب

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال صفر صفر المجلس أعضاء بدالت

 (138) 14،178 14،040 صفر ينطبق ال المكافآت

 99 879 978 صفر ينطبق ال الخدمة نهاية مكافأةو األجل طويل الحوافز برنامج

           

 801 31,945 32,746 ,5562 300 م2018

   31،945 2600 300 م7201

   801 (44) 0 آلالفبا سعودي لاير )التخفيض( م2018

 
 لشركة،ا نتائج أداء قاييسم من ةمجموع على الشركة في العلي اإلدارة لموظفي األجل طويلة لحوافزا برنامج واستحقاقات لسنويةا المكافأة تستند

 تتحقق. نأ يجب التي سواء حد لىع الفردية، األداء ومقاييس

 
 لمباشرين:ا أسرهم وأفراد اإلدارة مجلس ألعضاء تعود العربية وباب في قوقح ألي وصف 4-10

  :م31/12/2018 في كما اشرينالمب همأسر وأفراد العربية بوبا إدارة جلسم ألعضاء المملوكة لشركةا أسهم فاصيلت يلي فيما

 

   أدوات أو أسهم في القّصر وأوالدهم أزواجهمو اإلدارة مجلس عضاءأل تعود صلحةم ألي وصف
 

 التابعة شركاتها نم أي أو الشركة دين

  
  

 االفتتاحي الرصيد
 م31/12/7201

 الختامي الرصيد
 م31/12/2018

 التغير

 األسهم عدد اإلدارة سمجل عضو اسم
 أدوات
 الدين

 األسهم عدد
 أدوات
 الدين

 % باألسهم

 %50 100،500 - 301،500 - 201،000 شايف ديالها عبد األستاذ/

 %50 1000 - 3،000 - 2،000 القويز زيد األستاذ/

 - - - - ينطبق ال ينطبق ال صوفي عدنان دكتور/

 %50 1000 - 3،000 - 2،000 اظرن هشام لؤي المهندس/

 ستمنتسإنف بوبا) ليتشرف تنمار األستاذ/دافيد
 - - - - - - ليمتد( أوفرسيز

 نفستمنتسإ )بوبا بريستون سيمون األستاذ/
 - - - - - - ليمتد( أوفرسيز

 نفستمنتسإ )بوبا هيوستن مارتن األستاذ/
 - - ينطبق ال ينطبق ال - - ليمتد( أوفرسيز

 %5،748 57،479 - 58،479 - 1،000 *اظرن هشام طل األستاذ/

 
 .(5-10 القسم) التنفيذيين كبار أعضاء أسهم جدول في موضح هو ماك األسهم عدد نفس ه،أعال وردت لتيا ناظر لط األستاذ/ أسهم *
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 المباشرين: أسرهم وأفراد العربية بوبا شركة في التنفيذيين كبار أسهم بيان  5-10
 العربي لنقدا مؤسسة لتسمية وفقاا  إلدارةا مسؤولي كبارو لعلياا اإلدارةب يذيينالتنف للمسؤولين المملوكة لعربيةا بوبا أسهم فاصيلت يلي فيما

 التنفيذيين المدراء وأعضاء الشركة وسكرتارية إلدارةا مجلس وعضو التنفيذ لفريقا أعضاء نهمأ على لشركةا عرفهمت الذينو السعودي،

 إدارةو االكتوارية واإلدارة المخاطر إدارةو القانوني المستشارو لشركاتا مةوحوك القانونية لشؤونا )إدارة الثالث لرقابيةا اإلدارات ورؤساء

 الشخصية: بصفتهم المباشرين سرهمأ وأفراد العربية، وباب لشركة لداخلي(ا والتدقيق االلتزام

 

  التابعة هاشركات من أي أو الشركة دين دواتأ دين أدوات أو سهمأ في القّصر أوالدهمو وأزواجهم لتنفيذيينا كبار حصة

 التابعة: شركاتها من أي أو الشركة يند أدوات أو أسهم

   الختامي الرصيد االفتتاحي الرصيد  

 التغير م31/12/2018 م31/12/7201  

 % باألسهم الدين أدوات األسهم عدد الدين أدوات األسهم عدد التنفيذيين كبار

 57،479 - 58،479 - 1000 *التنفيذي( الرئيس) ناظر شامه طل األستاذ/
5،748
% 

 - - - - - - المالي( لتنفيذيا الرئيس) عاشور نادر األستاذ/

 %183 7،522 - 11،628 - 4،106 التجاري( لتطويرل التنفيذي الرئيس) شنيمر ليع األستاذ/

 - - -  - ينطبق ال ينطبق ال (البشرية للموارد لتنفيذيا )الرئيس موديالع ارقط األستاذ/

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

 - - - - - - المخاطر( دارةإل التنفيذي الرئيس) حمدان زيفو ليع األستاذ/

 - - - - ينطبق ال ينطبق ال (للمبيعات يذيالتنف )الرئيس فتيم عاطف األستاذ/

 %96 8،246 - 16،860 - 48،61 لشركة(ا إدارة مجلس رس )أمين تكليفس النس اركم األستاذ/

 - - - - ينطبق ال ينطبق ال (العام لقانونيا )المستشار صالقوا ناصر األستاذ/

     ينطبق ال ينطبق ال (التجارية لماليةا الشؤون امع مدير) دقاق جميل األستاذ/

 - - - - - - المخاطر( )إدارة ابرج أحمد األستاذ/

 - - - - ينطبق ال ينطبق ال (االلتزام إدارة) جزار علي األستاذ/

 - - - - ينطبق ال ينطبق ال (ةداخليال المراجعة )إدارة مامح عاصم األستاذ/

 
 
 (4-10 القسم) اإلدارة مجلس أعضاء أسهم جدول في موضح وه كما األسهم عدد نفس عاله،أ وردت التي اظرن طل ألستاذ/ا أسهم كلتش كما
 
 آخرون: أشخاص يمتلكهاو التصويت لها حقي لتيا األسهم فئة في الحصص بيان 6-10

 و 4-10 البندين في بالتفصيل مبين وه كما المباشرين أسرهم وأفراد لتنفيذيين/المديرينا وكبار إلدارةا مجلس عضاءأ وحصص سهمأ بخالف
 لبوبا علم فال ولذلك المالية السوق ئةهي من الصادرة اإلفصاح يماتتعل من 25 رقم صن 90 للمادة فقاا و أ عد إلفصاحا هذا فإن أعاله، 10-5

 هذه من 45 للمادة وفقاا يملكونها التي الحصصب العربية بوبا بإبالغ امواق أشخاص متلكهاي التصويت هال حقي أخرى أسهم بحصص العربية
 القواعد.
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 :الحضور وأسماء والعضوية اإلدارة مجلس عضاءأ وأدوار إلدارةا مجلس اجتماعات  7-10

 سجل كانو الحضور واألعضاء اإلدارة جلسم اجتماعات دناهأ ردون ،31 فقرة 90 المالية/المادة السوق هيئةل اإلفصاح متطلبات بموجب
 يلي: لما وفقاا  فيها الحضور

 

  العضو سما
  1 االجتماع

22/01 

  2 االجتماع

20/03 

 3 االجتماع

42/40 

 4 االجتماع

31/50 

 5 االجتماع

30/70 

 6 االجتماع

21/11 

 نسبة
 الحضور

 %83 حضر حضر حضر حضر حضر حضري لم ناظر شامه لؤي المهندس/

 %67 حضر يحضر لم حضر حضر حضري لم حضر فلتشر ارتنم دافيد األستاذ/

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر حضر ناظر شامه طل األستاذ/

 سيف ليع الهادي دعب األستاذ/
  شايف

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر حضر لقويزا الرحمن بدع زيد األستاذ/

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر حضر صوفي لفتاحا عبد نعدنا الدكتور/

 %100 حضر حضر حضر حضر ينطبق ال ينطبق ال ريستونب سيمون األستاذ/

 %06 ينطبق ال يحضر لم حضر حضر حضر يحضر لم  رضا ليع هللا عبد عامر األستاذ/

 %100 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال حضر حضر وتكينزب مارتن األستاذ/

 %100 حضر ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال هيوستن مارتن األستاذ/

 جلسم عضاءأ جماليإ نسبة
 الحاضرين اإلدارة

75% 88% 100% 100% 75% 100% 90% 

 
 السنة: خالل رةاإلدا مجلس قرارات أهم  8-10
 يلي: ام السنة خالل المجلس عليها افقو التي الهامة لقراراتا بين من

 نع السنوية المالية البيانات م،2018 عامل أرباع ثالث أول نتائجو م7201 عام من الرابع لربعل سنوية، الربع لمؤقتةا المالية البيانات 

 بعد المراجعة، لجنة توصية حسب على القة،الع يوذ أطراف امالتومع المصالح وتضاربات إلدارةا مجلس وتقرير م7201 عام

 ذلك. ينطبق حيثما العامة، الجمعية في لمساهمينا بموافقة ومشروطة لسعوديا العربي لنقدا مؤسسة افقةمو ستالمإ

 والمكافآت الترشيحات لجنة يةتوص على بناء السر، وأمناء واألعضاء لرؤساءا المجلس؛ لجان تعيين. 

 دةاألجن ببنود الخاص والمحتوى مةالعا الجمعية اجتماع أجندة. 

 بالمجلس لمناطةا الصالحيات لجدول وفقاا ةموافقال تتم أن عليها منصوص موافقة أي. 

 التنفيذية اللجنة توصيات على ناءا ب م،9201 لعام السنوية التشغيل خطة. 

 

 لمزيد ذلكو تداول إعالناتو لعامةا لجمعيةا محضرو ،24 مالحظة نويالس لماليا التقرير ، 12 ، 10.10 ، 10.9 األقسام مراجعة يرجى

 أعضاء من عضو أي دىل مصالح تضارب وجود حال في إنه يثح المصالح، وتضارب لمختلفةا األطراف عم لمعامالتا ولح لتفاصيلا من

 لجنة أو المجلس عضاءأ من العضو كان إذا ثناءباست المجلس نلجا أو المجلس خالل من لتصويتل المسألة طرح تمي المجلس جنةل أو المجلس

 المجلس.

 
 عالقة: ذات بأطراف تتصل عمليات 10-9
 ترد معها، بوبا شركة تتعامل التي الشركات لبعض وناظر بوبا ملكية عن أساسي بشكل والناجمة عالقة ذات أطراف مع عمليات للشركة يوجد

ا عليها العثور يمكن التي العامة الجمعية اجتماعات ومحاضر السنوية المالية البيانات في اإلضافية التفاصيل  اإللكتروني، الشركة موقع على أيضا

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

 بالتصويت. يقم

 االعتباري الكيان
 اتذ األطراف

 العالقة
 المدة بيان

 لاير م8201
 سعودي
 باآلالف

 لاير م1720
 سعودي
 باآلالف

 م2018
 عوديس لاير

  باآلالف
 التغير نسبة

 5،687 9،252 14،939 شهر 12 لسعودية(ا لعمالء لدوليا )التأمين تأمين إعادة رسوم بوبا شركة جلوبال بوبا

  تسويق رسوم  ناظر م/لؤي لرياضيا اإلتحاد نادي
 - نوفمبر
 ديسمبر
2018 

521 0 521 

 بوبا لموظفي لممرضةا خدمات رسوم ناظر الطبية لعياداتل ناظر شركة
 – أكتوبر

 ديسمبر
2018 

33 0 33 

 كابيتال األهلي
 د.عدنان
 يصوف

 إستثمارية خدمات رسوم
 – يوليو

 ديسمبر
2018 

482 0 482 

 892 0 892 2018  أخرى مصاريف أشخاص عدة مختلفة عمليات

 ناظر الطبية لعياداتل ناظر شركة

 لعياداتل الناظر ركةش نم لمستحقةا لمبالغا تعود
 خصةر لىإ م2017 في العربية وباب إلى الطبية

 وباب قبل نم دتهاإعا تم لتيا داينمكس مايكروسوفت
  العربية

2017 0 284 (284) 

 9،120 0 9،120 شهر 12 يصاف - الخارج يف المساهمين من المستردة الضريبة بوبا شركة ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا

 58 800 858 شهر 12 له لتابعةا واللجان إلدارةا مجلس ضاءأع مكافئات بوبا شركة ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا

 بضةالقا ألوسطا لشرقا وباب كةشر
 ذ.م.م. الثانية

 ابوب مجموعة
 وناظر
 ناظر

 1،221 19،321 20،542 شهر 12 التجارية العالمة رسوم

 لشرعيةا المراجعة دار
 بدع األستاذ/
 شايف الهادي

 ةالشرعي االستشارة خدمات
 – يناير

 أكتوبر
2017 

0 119 (119) 

 17,611 77629, 47,387    المدرجة المعامالت مجموع
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 :صحي تأمين بعقود خاصة عالقة ذات بأطراف تتصل عمليات 10-10
 العربية: بوبا إدارة مجلس أعضاءب المرتبطة الصحي لتأمينا عقود فاصيلت أدناه ترد
 
 المكتتبة األقساط إجمالي 

 يف التغير سبةن م2017 م2018 سعودي لاير المدة العقد وصف/شرح اإلدارة جلسم عضو اسم

 م2018

 م2018 في التغير نسبة

 %18- (12) 67 55 اآلالفب سعودي لاير 31/12 - 01/01 للموظفين وشخصي ألسرةا ألفراد خصيش صحي تأمين شايف لهاديا عبد األستاذ/ أ(

 األهلي البنك – صحي امينت تغطية + األسرة فرادأل شخصي صحي تأمين القويز يدز األستاذ/ ب(

 التجاري

 %50- (14) 28 14 اآلالفب سعودي لاير 23/06 - 24/06

 – 14/04 سدكو – اإلقتصادي طويرللت السعودية الشركة صوفي د.عدنان ج(

13/04 

 سعودي لاير

 بالمليون

3 3 (0) -1% 

 سعودي لاير متنوعة متعددة( )عقود رناظ بمجموعة القةع ذات عقود ناظر هشام ؤيل المهندس/ (د

 بالمليون

9 8 1 8% 

 سعودي لاير متنوعة متعددة( )عقود لزين بمجموعة القةع ذات عقود رضا علي امرع األستاذ/ (هـ

 بالمليون

50 53 (3) -5% 

 سعودي لاير 30/06 - 01/07 العربية وباب شركة لموظفي حيص تأمين برنامج ناظر طل األستاذ/ و(

 بالمليون

18 16 2 12% 

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال لتشرف دايفيد االستاذ/

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ريستونب سيمون االستاذ/

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال يوستنه مارتن االستاذ/

 العربية بوبا إلى باشرةا م للموظفين والشخصي األسرة فرادأل الصحي التأمين طيةتغ مبالغ وييس شايف لهاديا عبد األستاذ/ أ(

 م.2018 مايو في البنك دارةإ لمجلس انضمامه منذ التجاري األهلي لبنكا تغطية خالل من الياح )سابقاا( العربية بوبا إلى مباشرةا  ألسرةا وألفراد الشخصي الصحي لتأمينا تغطية مبالغ يسوي القويز يدز األستاذ/ ب(

 سدكو في السابقيين للتنفيذين التأميني البرنامج في نهأ إذ العربية بوبال وليس سدكو إلى باشرةا م األسرة وألفراد الشخصي الصحي لتأمينا تغطية مبالغ يسوي صوفي د.عدنان ج(

 مباشرةا  لعربيةا بوبا إلى ناظر مجموعة وتسوي ناظر مجموعة في وظفم أنه حيث األسرة وألفراد شخصية صحية تغطية ناظر هشام ؤيل المهندس/ (د

 مباشرةا  لعربيةا بوبا إلى زينل مجموعة وتسوي زينل مجموعة في وظفم أنه حيث األسرة ألفرادو شخصية صحية تغطية رضا علي امرع األستاذ/ (هـ

 العربية بوبا شركة في الموظفين فقاتن ضمن ومدرج العربية بوبا ركةش في الصحي لتأمينا برنامج يف عضو فموظ نهأ حيث األسرة وألفراد شخصية صحية تغطية ناظر لط األستاذ/ (و

 المكتتبة األقساط إجمالي العربية بوبا مع العربية بوبا يف اإلدارة مجلس أعضاءب العالقة اتذ األخرى ألطرافل الصحي التأمين

 يف التغير نسبة م2017 م2018 سعودي لاير المدة العقد وصف/شرح اإلدارة جلسم عضو اسم

 م2018

 م2018 في التغير نسبة

 شايف لهاديا عبد األستاذ/ أ(

 شايف لهاديا عبد األستاذ/ ب(

 القويز يدز األستاذ/ (ج

 ناظر لؤي المهندس/  د(

 إدارة( مجلس ضوع شايف، األستاذ/) الصحية المياه تعبئة شركة

 إدارة( مجلس ضوع شايف، اذ/األست) األرضية للخدمات السعودية

 إدارة( جلسم عضو القويز، األستاذ/) الحديدية اتللصناع لراجحيا شركة

 (26/11/2018 من النادي إدارة جلسم رئيس لؤي )المهندس تحاداإل نادي

30/06 - 29/06 

01/07 - 30/06 

24/06 - 23/06 

10/08 - 09/08 

 سعودي لاير

 بالمليون

 سعودي لاير

 بالمليون

 سعودي لاير

 بالمليون

 باأللف لاير

4 

38 

7 

299 

4 

0 

7 

0 

0 

38 

1 

299 

13% 

 ينطبق ال

8% 

 ينطبق ال

 ليتشرف دايفيد األستاذ/

 بريستون سيمون األستاذ/

 (عقد 28 م:7201) عقد 16 هناك كان م،2018 خالل

 متنوعة يهاف مصلحة المتحدة( لمملكةا )انجلترا وباب شركة تمتلك

 سعودي لاير

 %15- -1 4 4 بالمليون

 
 شركته/أفراد لىع ينطبق ذلك كان إذا و/أو العربية، بوبا شركة إدارة جلسم في عضو ألي ةالعربي بوبا وفرهات صحية أمينيةت غطيةت يأ نفيذت يتم

 لتسعيرا افألهد ووفقاا  األشكال، من شكل بأي تفضيلية معاملة أي دون ارم،ص بشكل معه، مصلحة ديهمل أو همب يرتبط دق الذين وأ أسرته،

 النقد مؤسسة في الطبي لتسعيرا لوائح نم الئحة كلل كامل وبالتزام بالشركة، الخاص االكتتاب سياسة/دليلل وفقاا الشركة يف الخسائر ومعدل

 التعاوني. الصحي لضمانا مجلس في الطبي أمينالت منتج لوائحو السعودي، العربي

 
 داالتحا نادي و (SGS) األرضية ماتللخد السعودية شركة عقد المثال سبيل لىع الحالية، ترةالف خالل بدأت التيو جديدةال العقود يخص فيما

 ، لماليةا الفترة ونهاية العالقة نشوء تاريخ من متناسب مبلغ ولكنه ،الكامل التأمين عقد قسط وه ليس أعاله المذكور المبلغ فإن ، الرياضي

SGS (.0182 )نوفمبر واالتحاد (2018 )يوليو 

 واألعضاء: لمجلسا المجلس/لجان أداء تقييم  01-11
 وعبر المغلقة المجلس لساتج خالل من مستمر، أساس على لمعنيين،ا واألعضاء المجلس لمجلس/لجانا أداء تقييمب وتينير شكلب لشركةا تقوم

 الذي والتعيين الترشيح وإجراء سياسةل وفقاا يماتتقي والمكافآت الترشيحات جنةل تجري الجديدة، لفتراتل وبالنسبة المكافآت،و الترشيحات لجنة

 .العامة الجمعية عليه وافقت

 



 

 44 من 32 الصفحة

 السنة في بحيث دوري، بشكل عنه المنبثقة واللجان للمجلس رسمي تقييم إلجراء سنوات 3 مدتها دورية سياسة الشركة اعتمدت م2018 خالل

 بوبا ملتاك م2018 خالل مستقل. ثالث طرف خالل من الثالثة السنة في يمالتقي يكون أن على وذاتي، داخلي التقييم يكون والثانية األولى

 والمكافآت الترشيحات لجنة على التقييم نتائج وعرضت دولية، سمعة ذو متخصص استشاري خالل من وذلك االولى السنة تقييم العربية

       وتطويرها. تحسينها على العمل يتم التي النقاط تحديد مع والمجلس

 
 اإلدارة: مجلس جانل 11
 (:المجلس خارجمن ) المجلس لجان أعضاء تآمكاف
 

  أعضاء وأتعاب مكافآت
 اإلدارة جلسم خارج من اللجان

 م2018
 اآلالفب سعودي لاير

 م7201
 يسعود لاير

 باآلالف

  م2018
 لمكافآتا في التغير

    

 0 125 125 هنت ديفيد األستاذ/

 السليمان خالد األستاذ/
 الهتالن ليمانس /األستاذ

125 
73 

125 
0 

0 
73 

 المجلس خارج نم المراجعة جنةل ألعضاء رعيالف اإلجمالي
 

323 250 73 

 0 100 100 الخطاف خالد األستاذ/

 دوونر* نيال األستاذ/
 رضا علي عامر /األستاذ

100 
38 

100 
0 

0 
38 

 المجلس خارج نم االستثمار جنةل ألعضاء فرعيال اإلجمالي
 

238 200 38 

 الحوشان مي األستاذة/
 سامبل كالير /األستاذة

100 
8 

100 
0 

0 
8 

 المجلس خارج نم والمكافآت لترشيحا لجنة عضاءأل لفرعيا اإلجمالي
 

810 100 8 

 0 100 100 مكارم رامي األستاذ/

 0 100 100 ديفيس* جون بول األستاذ/

 سلالمج خارج من لمخاطرا إدارة لجنة ألعضاء لفرعيا اإلجمالي
 

200 200 0 

  وأتعاب مكافآت مجموع
 المجلس خارج نم اإلدارة جلسم لجنة أعضاء

869 750 119 

ا ألن أعضاء  ا أعضاء في مجلس اإلدارة، فال توجد  اللجنة التنفيذيةنظرا  عبدهللا عامر االستاذ/ هااالتي تلقالمكافأة . لهم منفصلة يتم دفعها مكافآتهم أيضا

ة مجلس من عضوي استقالتهم بعد 2018ورئيس في لجنة االستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت للربع الرابع من  مكافأته كعضوهي  علي رضا

 المكافآت. تلك بتلقي ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبا ومتق حيث مكافآت، يتلقون ال يهاف العاملين ليمتد أوفرسيز إنفستمنت بوبااإلدارة. كما أن ممثلي 

 
 مراجعة:ال لجنة 11-1

 المراجعة لجنة أهداف

 واالمتثال لشركة،ل المالية البيانات نزاهة لىع الرقابة مارسةم في لمراجعةا جنةل ورد يتمثل - لرئيسيا الدور
 ناسباا،م ذلك كان متى له، التوصيات تقديم وأ المجلس إلى لمقدمةا التوصيات مراجعةو لنظاميةا اللوائحو للقوانين
 المدققين وأداء لخارجيا التدقيق مليةع راجعةم لداخلية،ا لمراجعةا اللتزام،ا الداخلية، المالية بيةالرقا الضوابط بشأن

 عمليات كفاية من للتأكد وذلك بالشركة المخاطر دارةإ لجنة خالل نم الرقابة عمالأ يضاا أ للجنةا تتولىو الخارجيين.
 سلوك مدونةو للشركة المالية لتقاريرا على لعملياتا كتل أثر يخص يماف خاصة وفعاليتها، الشركةب المخاطر إدارة

 لجنة العليا، اإلدارة جلسم من كالا  عم فعالة ملع القاتع على لواجباتها هاأدائ خالل اللجنة تحافظو لديها. األعمال
 الدور اللجنة في عضو كل يؤدي أن جلأ ومن والخارجيين. الداخليين المراجعينو العليا ةاإلدار لمخاطر،ا إدارة
 وفهم للجنةا مسؤوليات فهم ذلك في بما مستواها لىع ويحافظ ومعارفه هاراتهم يطور نأ ليهع فاعلية،ب هب المناط
 أعمالها. أمام لماثلةا المخاطر وأهم عملياتهاو الشركة أعمال

 
 
 



 

 44 من 33 الصفحة

 دارة.اإل مجلس مع سابعال االجتماع وكان م2018 في المراجعة لجنة اجتماعات في الحاضرين أدناه يرد

 ضوع اسم
 لمراجعةا لجنة

 منصبه وفترة

 ذات الخبراتو المؤهالت
 الصلة

 اجتماع

1 

18/1 

 اجتماع

2 

7/3 

 اجتماع

3 

19/4 

  اجتماع

4 

13/7 

 اجتماع

 5 

23/10 

 اجتماع

 6 

19/11 

 اجتماع

 7 

20/11 

% 

 نانعد األستاذ/
  صوفي

 )سعودي(

 لقسما مراجعة يرجى

 10-2 
 %86 حضر حضر حضر حضر يحضر لم حضر حضر

 دديفي األستاذ/
 هنت

 (بريطاني)

 نته يفيدد ألستاذ/ا عمل
 عضوو نفيذيت كرئيس
 نع قلت ال خبرةب منتدب
 جالم يف اماا ع ثالثين

 لمصرفيةا الخدمات
 52 لديه لتأمينوا التمويلية
 لمجموعةا مع خبرة عاماا 

 سي يب إس إتش المصرفية
 لساب يركمد اللهاخ عمل

 نصبم شغل كما تكافل،
 بيتل لتنفيذيا رئيسال

 اإلماراتب لخليجيا التمويل
 والمملكة.

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 الدخ األستاذ/
 السليمان

 سعودي()

 على خالد األستاذ/ حصل
 اسبة،المح بكالوريوس

 عود،س الملك جامعة
 لىع حاصلو (،1986)

 لمحاسبينا مالةز شهادة
 عام ألمريكيةا القانونيين

 ناصبم دةع شغل ،1994
 لتحكما حدةو ديرم منها

 ألهليا لبنكا يف المالي
 لىإ 0042 نم التجاري
 سمق رئيسو م،2014
 لىإ 0012 نم المحاسبة
 سمق رئيسو ،2003
 1997 نم لماليةا الشؤون

 .2000 إلى

 %86 حضر حضر حضر يحضر لم حضر حضر حضر

 ليمانس األستاذ/
  الهتالن

 )سعودي(

 نب سليمان تاذ/األس يحمل
 لقحطانيا تالنه لآ اصرن

 يف لماجستيرا شهادة
 انس امعةج نم المحاسبة

 لمتحدةا لوالياتا يف دييغو
 يف ليهاع صلح األمريكية

 اإلضافةب م،9981 عام
 يف كالوريوسب هادةش إلى

 لملكا امعةج نم المحاسبة
 عام ليهاع حصل سعود

 .م1994

 ال
 ينطبق

 ال
 ينطبق

 %100 حضر حضر حضر حضر ينطبق ال

 
 لحاضرينا جماليإ سبةن

 المراجعة جنةل أعضاء من
100
% 

100
% 

67% 75% 100% 100% 100% 92% 

 
 



 

 44 من 34 الصفحة

 الداخلية الرقابة نظام أن هو المراجعة لجنة رأي وكان مرضية، للشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتيجة أن تبين وقد

 الشركة. في الرقابة وعمليات أنظمة تعزيز في جيد تقدم إحراز تم قد وأنه كافياا  كان بالشركة

 
 
 التنفيذية: اللجنة 2-11

 التنفيذية اللجنة أهداف

 التشغيلية والخطط المالية األهداف ومراجعة مستمرة بصفة العمل داءأ بمراقبة اإلدارة مجلس نع وبالنيابة لقياما في لتنفيذيةا للجنةا ورد يتمثل
 عملها ويشمل بالديون. اإليفاء لىع المالءة هامش حدود يف يسير لعملا أن ضمانو ليها،ع لموافقةل لمجلسل ديمهاتق قبل والتوقعات السنوية
 مما الموافقات ومنح المراقبات راءإج في األعمال وإدارة المجلس ينب "جسر" بمثابة العملو األعمال، أهدافو الستراتيجياتا راجعةم أيضاا 
 إطار فيو عملها، نطاق في المحدد النحو لىع وتوافق تستعرض ماك الشركة. يف لقرارا نعص عمليات ويعزز المجلس كفاءة من يزيد

 المتطلبات جميعل تماماا  الشركة التزام وتضمن لتجاري،ا الطابع اتذ الجوانب عضب (،DAF) اإلدارة مجلس قبل نم المعتمد السلطات تفويض
 النظامية.

 
 

 لى:ع التنفيذية اللجنة وافقت م،2018 عام خالل

 التنفيذية، اللجنة والئحة بالمجلس مناطةال الصالحيات لجدول وفقاا يهاعل للموافقة القتضاءا عند روالتسعي لمقياسا عقود 

 الشركة. إدارة مجلس سر مينأ لتوصية وفقاا المستثمرين، القاتع لقسم لمحدثا الشركة وقعم عمل إطار 
 

 التنفيذية للجنةا عضو اسم
  1 اجتماع

 22/1 
 2 اجتماع
20/3  

 
 3 اجتماع
24/4 

 

 4 اجتماع
31/5 

 
 5 اجتماع

20/11 
 

 نسبة
  الحضور

 %80 حضر حضر حضر حضر يحضر لم ناظر شامه لؤي المهندس/

 %80 حضر حضر حضر يحضر لم حضر فلتشر ارتنم دافيد األستاذ/

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر ناظر شامه طل األستاذ/

 %100 حضر حضر حضر ينطبق ال ينطبق ال ونستبري سيمون /األستاذ

 %100 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال حضر حضر وتكينزب مارتن األستاذ/

 %90 %100 %100 %100 %75 %75 اإلجمالي نسبة

 
 

 االستثمار: لجنة 11-3
 

 االستثمار لجنة أهداف

 عالوة بتنفيذها. اللتزاما من التأكدو الشركةب لخاصةا الستثمارا سياسات تطوير على الشركة ساعدةم في االستثمار جنةل أهداف تتمثل
 باالعتبار األخذ ومع اإلدارة، جلسم قبل من بها المسموح المخاطر راعاةم مع العوائد فضلأ لتحقيق لشركةا يف الستثماراتا دارةإ على

 الغير لدى االستثمار دراءم بين التنسيقب تقومو ستثماراتاال أداء مراقبةب اللجنة تقوم كما لشركة.ل المالية المالءةو السيولة متطلبات
 الشريعة. تعاليمب الكامل وتقيدها باالستثمارات الخاصة السعودي لعربيا النقد مؤسسة ضوابطب الشركة لتزاما ضمانل لعربيةا وباب وشركة

 المؤسسات لىع تصادق كما إلدارة،ا ولمجلس كةللشر استثمارية شاراتاست اللجنة تقدم لرئيسية،ا ومهامهما اجباتهاو إلى وباإلضافة
 لديها. باالستثمار لشركةا ترغب التي المالية
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 وفترة ستثماراال جنةل ضوع اسم
 منصبه

 ذات لخبراتوا المؤهالت
 الصلة

 1 اجتماع
13/02 

 2 اجتماع
28/03 

 3 اجتماع
10/05 

 4 اجتماع
30/7 

 5 اجتماع
19/11 

 نسبة
 الحضور

 ضار يعل عامر األستاذ/
 (سعودي)

 %60 حضر يحضر لم حضر حضر يحضر لم 2-10 لقسما مراجعة يرجى

 يزالقو زيد األستاذ/
 (سعودي)

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر 2-10 لقسما مراجعة يرجى

 خطافال خالد األستاذ/
 )سعودي(

 يف نةس 02 نم كثرأ خبرة
 الخدماتو االستثمار

 رئيسك الياا ح عملي المصرفية،
 امع نذم نتدبم ووعض تنفيذي

 ورمان ركةش يف م2010
 ؤسسةم يف ئيسا  ر لكذ وقبل

 نذم الستثمارل الخليج
 لىع اصلح م،2008
 امع لماليةا يف ماجستير
 حاسبةم ماجستيرو 1996
 امعةج نم 9951 عام

 كالوريوسب علىو كولورادو،
 لملكا امعةج نم لمحاسبةا فن

 ،وشهادة9891 امع سعود
 عام عتمدم قانوني محاسب

1998. 

 %60 حضر يحضر لم يحضر لم حضر حضر

 ردوون نيال األستاذ/
 (إيرلندي)

 ألصولا دارةإ رئيس
 امع نذم وباب بمجموعة

 داريةإ برةخ عم م،2015
 لمركزيا لبنكا يف سابقة

 نم نهأل اإلضافةب األوربي
 لبنكا يف لمستثمرينا كبار

 اصلح أليرلندي.ا المركزي
 لماليةا في لوريوسبكا على
 0072 امع الكتواريا لموالع
 اصلح بلن،د دينةم امعةج من

 لعلوما عهدم نم لزمالةا على
 لمتحدةا لمملكةا يف االكتوارية

 م.2011 عام

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر

 %80 %100 %50 %75 %100 %75  اإلجمالي نسبة

 
 والمكافآت: الترشيحات لجنة 11-4
 

 والمكافآت الترشيحات لجنة أهداف

 ستقاللا ضمان ذلك في بما واإلجراءات السياساتو للوائح وفقاا  للجانا وأعضاء إلدارةا جلسم عضاءأ نبشأ والتوصية االختيار يخص فيما الفعالة اإلدارة 
 لجانه أو سالمجل ألعضاء سواء النظامية الجهات قبل من العضوية قتراحا لمنع أسباب توجد ال وأنه مصالح عارضت حالة جودو وعدم لمستقلينا األعضاء

 السعودي. العربي لنقدا لمؤسسة الشركة قبل نم العضوية طلب قديمت قبل وذلك

 اإلدارة. لمجلس بالتوصية الموافقة ورفع المجلس انولج المجلس تركيبةو هيكل تقييم 

 عليها. ينالمساهم موافقة رصدو سنوي بشكل والتعيين الترشيح توسياسا المجلس لجانو للمجلس لعضوياتا متطلبات مراجعة 

 بها. المجلس وتوصية التأمين قطاع مع يتوافق ماب المجلس، ولجان لمجلسا ألعضاء البدالتو التعويضات بشأن واضحة ياساتس تطوير 

 بالشركة الخاصة األجل ويلةط الحوافز بخطة دارةاإل مجلس توصية 

 الموظفين آتمكاف وسياسة الشركة في التنفيذي الفريق كافآتم بسياسة إلدارةا مجلس توصية 

 التنفيذية. دارةاإل وأعضاء التنفيذي للرئيس األجل طويلة الحوافزو القصير المدى لىع والحوافز ألجورا على موافقةوال المراجعة 

 المجلس. ولجان بالمجلس لخاصةا التعاقب بخطط ةاإلدار مجلس توصية 

 التنفيذية. اإلدارة وأعضاء التنفيذي الرئيسو واللجان اإلدارة مجلس ألعضاء بالنسبة لشاغرةا المناصب شغل ططخ ووضع مراجعة 

 المجلس. لموافقة صيتهاوتو المجلس ولجان سالمجل أعضاء داءأل السنوي التقييم 



 

 44 من 36 الصفحة

 
 سابقاا، كان ماك اإلدارة لمجلس ئيساا ر ليسو مستقل أيضاا  ورئيسها المستقلين األعضاء نم اللجنة أعضاء عظمم كان م،31/12/2018 في

 االجتماع: في الحضور أسماء يبين كما م2018 العام يف عقد الذي والمكافآت لترشيحاتا لجنة جتماعا عن يلتفاص لتاليا لالجدو يعرض
 

 لترشيحا جنةل ضوع اسم
 نصبهم وفترة فتهووظي والمكافآت

 لصلةا ذات والخبرات المؤهالت
 اجتماع

1 15/6 
 2 اجتماع

8/10 
 3 اجتماع

14/11 
 اإلجمالي

 القويز زيد األستاذ/
 (سعودي)

 %100 حضر حضر حضر 2-10 القسم مراجعة يرجى

 رضا علي عبدهللا عامر األستاذ/
 م(30/11/2018 )حتى

 )سعودي(
 %100 حضر حضر حضر 2-10 القسم مراجعة يرجى

 شانالحو مي األستاذة/
 (سعودي)

 يف شريةبال للموارد نفيذيت كرئيس عيينهات تم 0182 اغسطس في
 إلدارة لعاما المدير نصبم تقلدت لها سبقو رنسي،الف السعودي البنك

 عضوو (،م2018 – م2014 منذ) االول بنك في البشرية الموارد
2007-) ابيتالك األهلي في البشري لمالا رأس إدارة ئيسر - منتدب

 جورج جامعة يف المعرفة إدارة) لهندسةا يف اجستيرم م(،2014
 وك)السل إلدارةا في ريوسوبكالو العلوم، يف بكالوريوس واشنطن،

 ن.بوسط جامعة في النظامي(،

 %100 حضر حضر حضر

 سامبل كالير األستاذة/
 (م01/12/2018 من)

 

، م2018منذ مايو مدير األفراد في بوبا انترناشيونال ماركتس 
 ( و2018-2016ي بوبا آسيا )االفراد فمدير وسبق لها العمل ك

-2015)نال ماركتس انترناشيو مدير القيادة والمواهب في بوبا
الموارد البشرية سبق لها تأدية أدوار متنوعة في (. 2016

بما في ذلك اتصاالت دولية مختلفة شركات في  والتنظيمية
تنمية المنظمات  في على ماجستير ةنيوزيلندا ودياجو. حاصل

 مدبلو( ، 2004جامعة سالفورد ، المملكة المتحدة )واألفراد من 
شؤون الموظفين والتنمية، المملكة  هدالدراسات العليا من مع

)مع مرتبة الشرف( األدب  (، وبكالوريوس1996المتحدة )
 (.1992) النكستر ، المملكة المتحدة اإلنجليزي ، جامعة

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال
 ال

 ينطبق

 %100 %100 %100 %100  اإلجمالي نسبة
 

 المخاطر: إدارة لجنة 11-5
 

 مخاطرال إدارة لجنة أهداف

 خالل من عليها واإلشراف المخاطر بإدارة الخاصة الستراتيجيةا وتنفيذ وضع يف اإلدارة جلسم مساعدة يف (RMC) المخاطر دارةإ للجنة الرئيسي الدور يتمثل
 ورصد وتجاوزها، لمخاطرا على إلقبالل املةالش العملية يروتطو المخاطر، واستراتيجية الحالية، خاطرللم التعرض االتح اإلشراف ذاه ويشمل العربية. بوبا شركة
 بالتميز اللجنة تلتزم كما العربية. بوبا شركة خالل من المخاطر إدراك قافةث وتعزيز والضوابط، العملية لمخاطر،ا سياسات شملت والتي لمخاطرا دارةإ طارإ فعالية
 خالل: من العربية بوبا تعزيزو المخاطر إدارة في

 ا. أداءا  لتقديم رتهاإدا في والمشاركة المخاطر على االطالع  مستداما

 شمولي. بشكل الخطر موضوعات على العملو العربية بوبا لشركة مخاطرال حاالت نع عامة محةل على الحصول 

 الحاجة. عند اإلدارة، مجلس على المخاطر لىع باإلقبال خاصة غيراتت واقتراح لناشئةا المخاطر إدراك 

 تنفيذهاب الخاصة واآلليات العربية وباب بشركة ةالخاص المخاطر ثقافة تحديد 

 الئحتها. يتضمن فيما لسياساتا على بالموافقة التوصية 

 المالية. السوق بهيئة الخاصة الشركات حوكمة وائحل من 95و 94 لمادةل وفقاا لشركات،ا حوكمة نفيذت على اإلشراف 

 

 هودور لعضوا سما
 والمدة

 الصلة ذات والخبرات المؤهالت
 تماعاج

1 
25/4 

 اجتماع
2 
16/10 

 اجتماع
3 
21/11 

 اجتماع
4 
19/12 

 نسبة
 الحضور

% 

 لهاديا بدع األستاذ/
 عضو) شايف

 منذ ورئيس
22/1/17) 

 )سعودي(

 %100 حضر حضر حضر حضر 2-10 القسم مراجعة يرجى

 يفيسد بول األستاذ/
 (بريطاني)

 سنة 25 تتجاوز بخبرة يتمتع م.0162 عام منذ العربية بوبا شركة إدارة مجلس في اا عضوك انضم
 مدير منصب حالياا  ويشغل ،لتزامواال المخاطر بإدارة المتعلقة واألدوار القانونية الشؤون مجال في

 حضر حضر
 لم

 يحضر
 %75 حضر



 

 44 من 37 الصفحة

 جرانت في العام للمدير اا مساعد اا سابق يعمل وكان م،2015 منذ بوبا شركة في لتزامواال المخاطر
 من عدد   في عليا إدارية مناصب عدة لتوليه نتيجة بارزة تنفيذية بخبرة بول يتمتع كما ثورنتون.
ا عشر ثالثة من ألكثر تمتد مهنية مسيرة خالل وآسيا األوسط والشرق الهند في المنظمات  مع عاما

 تشارترد. ستاندرد بنك

 اظرن طل األستاذ/
 (سعودي)

 %100 حضر حضر حضر حضر 6-7 و 2-10 القسم مراجعة يرجى

       

 رامي األستاذ/
 مكارم

 (لبناني)
 للجنةا يف عضو)

 ارجخ نم وعضو
 اإلدارة( مجلس

 لشركة لماليا التنفيذي والرئيس ناظر مجموعةل م2013 امع منذ تللعمليا لتنفيذيا الرئيس
 دارةإ في ماجستير على حاصل امير األستاذ/ ابقة.س سنوات خمسل لقابضةا لعربيةا اإلمارات

 إلدارة عيدس كلية من لماليةا االستراتيجية يف لعلياا لدراساتا دبلومو ألعمالل ندنل ليةك من األعمال
 قانوني محاسب هادةش على أيضاا  صلح كما لمتحدة.ا المملكةب كسفوردأ جامعةل لتابعةا اإلعمال

 .لبنان من أعمال دارةإ وبكالوريوس األمريكية لمتحدةا الواليات نم معتمد داريإ محاسبو معتمد

 %100 حضر حضر حضر حضر

100  الحضور نسبة
% 

100
% 

75% 
100
% 

94% 

 
 العام: خالل العامة الجمعية اجتماعات 12

 موقع إعالنات يف االجتماعين هذه تفاصيل على اإلطالع يمكنو العادية غير العامة للجمعية جتماعينا الشركة عقدت ،م2018 عام خالل

 ميعج على يحتوي الذي بالشركة لخاصا الرسمي الموقع يف المساهمين عالقاتب لخاصةا لصفحةا أيضاا و م2018 لعام المالية والنتائج تداول

 جاهت صحيحة آراء إتخاذ في لمستثمرينا لتساعد علومةم وأي العامة عيةالجم إجتماعات حاضرم ذلك في بما لشركةا تخص التي المعلومات

    الشركة. في إستثمارهم

 
 :(م31/05/2018) في العادية غير لعامةا الجمعية اجتماع 12-1
 التالية: الموافقات وشمل م30/60/2018  بتاريخ لتداو موقع على الجمعية اجتماع نتائج إعالن تم

 .م31/12/7201 في المنتهية السنة عن إلدارةا مجلس تقرير لىع الموافقة أوالا:

ا:  .م31/12/7201 في لمنتهيةا السنة عن الشركة ساباتح م راجع تقرير لىع الموافقة ثانيا

ا:  .م31/12/7201 في لمنتهيةا السنة عن الموحدة اليةالم البيانات لىع الموافقة ثالثا

ا:   .(وشركاه الفوزان – جي مإ بي وكيه يونغو إرنست) أتعابهم وتحديد الحسابات مراجعي اختيار رابعا

 .حينه في دفوعالم المال رأس من %20 مثلي بما سعودي، لاير ليونم 160 قيمةب سهم، لكل سعودي لاير 2 بقيمة أرباح توزيع :خامساا 

 .م31/12/7201 في هيةتالمن للسنة سعودي، لاير ألف 2,900 بقيمة اإلدارة، جلسم إلى دفوعةم مكافآت :ادساا س

 .م31/12/7201 في المنتهية يةالمال ةالسن خالل للشركة إدارتهم عن المسؤولية من إلدارةا مجلس أعضاء مةذ إبراء لىع الموافقة :سابعاا 

 سهم. 150،000 أقصى وبحدلاير سعودي  11،058،750 قدرها صوىق بقيمة األجل طويلة فزالحوا خطة سهمأ شراء :ثامناا 

 .أوفرسيز إنفسمنت وباب لشركة ممثل إدارة مجلس كعضو نبريستو سيمون /األستاذ تعيين على الموافقة تاسعاا:

 .مرحلية رباحأ توزيع على ةاإلدار مجلس تفويض عاشراا:

قود ألعمالا على لموافقةا :والعشرون التاسع إلى عشر الحادي  ا.فيه مصلحة اإلدارة مجلس وألعضاء عالقة ذات طرافأ مع تمت لتيا والع 

 
 :(م22/11/2018) في العادية غير العامة الجمعية عاجتما 12-2
 التالية: الموافقات وشمل م52/11/0182 في تداول موقع على الجمعية اجتماع نتائج إعالن تم

  مجانية. سهمأ منح طريق عن لاير ليونم 1200 إلى لاير مليون 008 من ، لاير مليون 400 الشركة مال رأس زيادة أوالا:

ا:  .وفرسيزأ إنفسمنت بوبا لشركة مثالا م يتنفيذ غير إدارة مجلس عضوك هيوستن مارتن األستاذ/ تعيين على الموافقة ثانيا

ا:ث   .المراجعة لجنة في كعضو القحطاني ليمانس األستاذ/ تعيين على الموافقة الثا

 للشركة. األساس النظام تعديل :السابع إلى الرابع

 المناطة الصالحيات جدولو اإلدارة مجلس ئحةال ذلك، في بما بالشركة، اصةالخ الشركات وكمةح الئحة حديثت :عشر الرابع إلى الثامن

 اإلدارة. مجلس لجان لوائح وجميع بالمجلس

قود األعمال على الموافقة عشر: الخامس  صلحةم ناظر طل واالستاذ/ ناظر ؤيل للمهندس/ التيو عيادتي وشركة الشركة بين متت التي والع 

 فيها. مباشرة غير



 

 44 من 38 الصفحة

قود األعمال على الموافقة عشر: السادس  غير مصلحة شايف عبدالهادي ألستاذ/ل التيو األرضية للخدمات السعودية الشركة مع تمت التي والع 

  بها. مباشرة

قودو األعمال على الموافقة عشر: السابع   بها. مباشرة غير مصلحة صوفي .عدناند لـ التي ابيتالك األهلي مع تمت التي الع 

 

 مجلسال اجتماعات خالل من رةاإلدا مجلس أعضاء ميعج إبالغ يتم أن تتضمن والتي المالية لسوقا هيئة متطلبات حدىا 90 المادة تشكل*

 .اإلدارة مجلس أعضاء يعجم مع الجمعية محضر مشاركة خالل من اا أيضو المساهمين ومالحظة أسئلة بجميع

 
 اإلدارة: مجلس أعضاء من العامة لجمعيةا اجتماعات في الحضور أسماء 12-3

 اإلدارة مجلس عضو اسم
 1 اجتماع

31/05/18 
 2 اجتماع

22/11/18 

 
 ورالحض نسبة

 %100 حضر حضر اظرن هشام لؤي المهندس/

 %100 حضر يحضر فلتشر ارتنم دافيد األستاذ/

 %100 حضر حضر اظرن هشام طل األستاذ/

 %05 حضر حضري لم ايفش سيف علي لهاديا عبد األستاذ/

 %50 حضري لم حضر القويز الرحمن بدع زيد األستاذ/

 %100 حضر حضر صوفي الفتاح بدع عدنان الدكتور/

 %50 يحضر لم حضر بريستون سيمون األستاذ/

 %50 يحضر لم - هيوستن مارتن األستاذ/

 %100 - حضر ضار علي هللا بدع عامر األستاذ/

 - - - بوتكينز مارتن األستاذ/

 %75 %63 %88 اإلدارة مجلس عضاءأ من رالحضو سبةن إجمالي

 
 

 المخاطر: وإدارة الحوكمة 13
 

 العربية: بوبا اتوالتزام الحوكمة
 معايير لتنفيذ المجلس ولجان إلدارةا مجلس ذلك في بما للشركة الهرمي لتسلسلا مستويات جميع اللخ ومن امالك لتزاماا لتزمةم لعربيةا بوبا

 تطويرب لعربيةا بابو وتشرع اآلخرين والمنظمين المالية السوق وهيئة لنقدا مؤسسة أقّرته الذي النحو لىع الشركات لحوكمة الميع عمل إطار

 الممارسات فضلأ تحقيق لدعم المعنية والرموز واإلطار الضوابطو والمعايير واإلجراءات لسياساتا يشمل لذيا لشركةل لحوكمةا يكله وتنفيذ

 استيفاء النجاح للشركة يتيح الذي األمر الرقابية المتطلبات عم ومتوافق مستمر بشكل تحديثهاو عليها المحافظةب الشركة تقومو باألنظمة والتقيد

 ركات:الش لحوكمة الخمس الرئيسية العناصر

 .الشركات حوكمة بمبدأ لتزاماال -

 .إلدارةا لمجالس الممارسات بأفضل لتزاماال -

 .لعملياتل مناسبة وإجراءات مراقبة بيئة -

 .بالشفافية والمتسم لإلفصاح نظام -

 ألسهم.ا حملة من األقلية لكذ في بما كافة اهمينالمس حقوق حماية -

 



 

 44 من 39 الصفحة

 بمنع وتلتزم المالية والجرائم واالحتيال والفساد الرشوة لمنع الممارسات ألفضل الدولية المعايير بتنفيذ العربية بوبا تلتزم ذلك، إلى باإلضافة

 ذكره سبق ما تغطي والتي بها الخاصة السلوك قواعد مدونة بتطوير العربية بوبا قامت م2018 عام وخالل للمنافسة المناهضة الممارسات

 بها". المرتبطة واإلجراءات المخالفات عن اإلبالغ "سياسة ذلك في بما صلة ذات محسنة ممارسات بتنفيذ قامتو

 

 وااللتزام للحوكمة الدولية الممارسات أفضل عم تتماشى والتي الشركات حوكمة الئحةو إطار إعداد لىع العربية وباب ركةش ملتع وقد

 العموميين لمساهمينا موافقة ثم منو ،م2018 عام خالل اإلدارة مجلس قبل نم عليها والموافقة حديثهات تم قدو مينللمنظ الرقابية بالمتطلبات

 .م2018 نوفمبر في العامة الجمعية اجتماع خالل

 

 خالل: من ركاتالش حوكمة إدارة تحسين في االستثمار م2018 عام خالل الشركة واصلت

 الجديدة. لتنظيميةا بالمتطلبات لإللتزاماو الرقابة تقويةل المخاطر على لمبنىا اإلشراف إدارة مديرو وماتالمعل أمن إلدارة عاميرمد تعيين 

 المؤسسة. سياسة طارإ تحديث ذلك في بما ،الشركة وإجراءات ياساتس تطوير لىع المستمر التركيز 

 العربية وباب لدى المعتمدة الرئيسية الثة"الث الدفاع خطوط" لنموذج وفقا والثالثة لثانيةا الدفاع طوطخ ودعم وتعزيز. 

 

 ،حوكمة الشركاتل العام تقييمالوهذا قد حصلت بوبا العربية على المركز األول على مستوى شركات التأمين )للسنة الثانية على التوالي( في 

لعام للشركات في التقييم ا المركز التاسعحصلت أيضاا على كما  .والشفافية على مستوى الشركات في السعوديةوالمركز األول في اإلفصاح 

منعقد في وال معة الفيصلبجاخالل المؤتمر السنوي الثاني لحوكمة الشركات م 2016لعام المتداولة السعودية في مؤشر حوكمة الشركات 

 م.2018

 
 :الرقابية وظائفال

 المرتبطة الرقابية المتطلباتب االلتزام ضمان جلأ ومن مخاطرال وإدارة الداخلية والرقابة حوكمةالو لقانونيةا الشؤون ممارسات دعم لضمان

 شرافيةإ أو رقابية تطلباتم أي لىإ اإلضافةب التالية الرقابية وظائفال لىإ باإلضافة الشركة سر أمين وظيفة الشركة أنشأت ،التأمين بشركات

 .فقط تقتصرعليها وال التالية توالمسؤوليا الواجبات لرئيسيا الدور يشمل

 
 حوكمة:الو القانونية الشؤون إدارة
 المعلوماتي التبادل وعملية العالقات دارةإ تنظم التي اإلجراءاتو والسياسات القوانينو ألطرا نع سؤولةم حوكمةالو القانونية الشؤون إدارة

 الصلة. ذات واللوائح لقوانينل وفقاا  فيها والعاملين لمنظمينا ذلك في بما آلخرينا المصالح أصحابو والمساهمين لشركةا إدارة بين

 

 واللوائح القوانينب الشركة التزام ضمان عن دورهب المسؤول المخاطر دارةإل التنفيذي لرئيسا لىإ حوكمةالو لقانونيةا الشؤون إدارة تقارير ترفع

 إيداع ومركز )تداول( السعودية المالية وقالسو المالية لسوقا هيئة مع العالقات إدارةب حوكمةالو القانونية الشؤون إدارة قومت كما الصلة ذات

 معلوماته أدناه تردو للشركة العام القانوني والمستشار حوكمةالو لقانونيةا الشؤون - مديرعام يرأسها م،2018 عام خالل المالية، األوراق

 .الشخصية

 
  للشركة العام نيلقانوا والمستشار , حوكمةالو القانونية الشؤون - عام مدير – صالقوا ناصر /األستاذ
اع 25 على زيدت كبيرة بخبرة يتمتع و ،م6201 امع خالل العربية بوبا إلى صالقوا ناصر األستاذ/ انضم  االلتزامو القانونية الشؤون مجال في اما

 مستويات أعلىب عمللل المنظمات قيادة في كبيرة برةخ بناء المهنية سيرتهم خالل ستطاعا وقد اإلدارة، لسامج سر وأمانة الشركات وحوكمة

 القانونية لاعماأل إدارة في عالية برةخ إلى باإلضافة ،ختلفةم جغرافية مناطق في والدولية لمحليةا السائدة لقوانينبا االلتزام مع والشفافية النزاهة

 ترةف خالل من مسيرته كمل ثم منو ، الدولية للمحاماة فوكس آرنت مكتب دىل سنوات 6 الـ رابةق العمل يف المهنية سيرتهم بدأ حيث ،بكفاءة

ا، 20 الـ قرابة ستمرتا التي التجاري األهلي البنك في عمله  أعمال ذلك في بما مختلفة، لياتسؤوم وتحمل عديدة اا أدوار شغل وقد عاما

 لقانونيةا االستشارات دائرة ةرإداو األحكام، تنفيذ قسم ةسارئ ثم ومن والعمالية، الماليةو المصرفية القضايا تولىو القانونية االستشارات

 البنك في لقانونينا المستشارين كبير ظيفةو شغل أخيراا و لبنكا لمجموعة األول االلتزام سئولم ثم ،اإلدارة مجلس ةناأم بعدها ومن ،والبحوث

  .م2016 في العربية بوبا ركةش إلى انتقاله قبل



 

 44 من 40 الصفحة

 الرقابة في ودبلوم ،السعودية العربية المملكة - العزيز عبد الملك جامعة من نونالقا في والبكالوريوس الماجستير درجة ناصر /األستاذ يحمل

 ةوشهاد النقد، لمؤسسة التابع المالي المعهد من المعتمد االلتزام وشهادة المتحدة، المملكة ريدنغ، جامعة من األموال غسل ومكافحة زاملتواال

 .لألعمال داإنسي جامعة من واإلدارة القيادة في عليا

 
 (:RMD) المخاطر إدارة قسم
 قاعدة لرصد وذلك وهيكلها المخاطر إدارة ياسةس وتطوير العربية وباب لشركة املالش لمخاطر"ا "إدارة أعمال عن مسؤولة المخاطر إدارة

  العمل. وخطط المادية المخاطر عن ةالالزم التقارير رفعو مخاطر سجل / بيانات

 وينطوي لمخاطرا إدارة لجنة إلى لوصولا إمكانية مع (CRO) المخاطر ارةإلد التنفيذي الرئيس لىإ شرةمبا تقاريرها المخاطر إدارة ترفع

 وتحليالت المخاطر تأمين وإدارة السالمةو والصحة العمليات ومخاطر التشغيلية لمخاطرا وإدارة الحتيالا ومخاطر المخاطر إدارة لىع الهيكل

 المخاطر.

 اإلشراف إطار باتبمتطل وااللتزام المخاطر إدارة قسم دعم في لمساعدةل المخاطر على لقائما لإلشراف ولأ مدير توظيف تم م2018 عام خالل

   .به الخاصة والتعليمات ساما من الصادر المخاطر على القائم

 أدناه: موضح هو كما لمخاطرا إدارة قسم رئيس اإلدارة هذه يدير كما

 
  المخاطر رةإدا قسم رئيس – جابر أحمداألستاذ/
 االئتمان على والرقابة والمخاطر لهندسةا مجال يف خبرة نةس 15 الـ قرابة وله ،م2016 امع خالل العربية بوبا شركة لىإ أحمد األستاذ/ انضم

 إلدارة اا رئيس مدأح / األستاذ كان العربية بوبا ركةش إلى انضمامه قبل ،الداخلية المراجعةو والتحقيقات االحتيال منعو التشغيلية والمخاطر

 البنك في التشغيلية طرالمخا دارةإل اا رئيس كان قبلها ومن الحتيالا ومكافحة لتحقيقاتا إدارة اسةرئ شغل كما ،لألفراد ةالمصرفي المراجعة

 إلى باإلضافة ، والمعادن للبترول هدف الملك جامعة من لهندسةا في كالوريوس"ب "درجة لىع حاصل أحمداألستاذ/ .(NCB) التجاري األهلي

 وشهادات التجارية لألعمال لندن امعةج من تنفيذية شهادة كذلكو لمالية(،ا لإلدارة األمريكية )األكاديمية لمخاطرا إدارة يف الدولي" "الدبلوم

 .(االلتزام مسئول وشهادة والعقود المشاريع يف المخاطر خبير شهادةو معتمد حتيالا محلل شهادة) أخرى

 
 (:CSTRD) التكنولوجيا ومخاطر سيبرانيال األمن إدارة

 ومخاطر السيبراني األمن جراءاتإ و عمليات مراقبة مسؤولية وتتحمل الثاني الدفاع طخ هي التكنولوجيا مخاطرو السيبراني ألمنا إدارة تعد

 واألمن المعلومات كنولوجيات مخاطر ةومراقب وتقييم الصلة اتذ واألطر السياسات تطوير تنسيقب وتقوم لعربيةا بوبا ركةش عبر التكنولوجيا

 المرتبطة. التخفيف وخطط لماديةا المخاطر عن إلبالغو والتكنولوجيا السيبراني

 وضمان السعودي لعربيا النقد مؤسسة في السيبراني األمن إطار مع لشركةا توافق عن سؤولةم التكنولوجيا مخاطرو السيبراني ألمنا دارةإ تعد

 للغرض. مالئمة لشركةا في األزمات إدارةو األعمال استمرارية إدارة عمليات تكون أن

 المراجعة لجنة لىإ الوصول إمكانية مع المخاطر إلدارة التنفيذي لرئيسا أمام مباشرة سؤولةم التكنولوجيا مخاطرو لسيبرانيا ألمنا دارةإ تعد

 استمرارية وإدارة التكنولوجيا مخاطرو المعلومات أنظمة ونةومر السيبراني األمن هيكلها ويغطي لمطلوبا النحو على لمخاطرا إدارة ولجنة

 األعمال.

 الشخصية: تفاصيله أدناه وترد التكنولوجيا ومخاطر لسيبرانيا األمن إدارة ئاسةر والتكنولوجيا لسيبرانيا األمن ئيسر يتولى

 التكنولوجيا مخاطرو السيبراني األمن دارةإ رئيس - العريان محمداألستاذ/

 تكنولوجيا مجال في عام 19 من ألكثر تمتد بخبرة يتمتع حيث ،م2017 عام من األول الربع خالل العربية بوبا إلى العريان محمد األستاذ/ انضم

 وخدمات البيانات واستخراج والتطبيقات اإلنترنت شبكة وحلول المؤسسة موارد تخطيط وتنفيذ البرمجيات تطوير حياة ودورة األمنالمعلومات/

ا محمد عمل العربية بوبا إلى االنضمام قبل األعمال عملية وتعهيد العالمي المستوى على مشاركتها يتم التي مالاألع  المعلومات لتكنولوجيا رئيسا

 مدير منصب يشغل كان إلكتريك جنرال إلى العمل وقبل أعوام ستة بها قضى حيث إلكتريك جنرال شركة لدى أفريقيا شمال منطقة في األمنية



 

 44 من 41 الصفحة

 شركة لدى األوسط الشرق في المعلومات تكنولوجيا مدير كان ذلك وقبل بارسونز شركة لدى وأفريقيا األوسط الشرق في المعلومات مةأنظ

 المحاسبة في البكالوريوس ودرجة بالقاهرة، األمريكية الجامعة من التطبيقية المحاسبة دبلوم على حاصل فهو )الطبية( جونسون آند جونسون

 8 وكوجنوس ،التغيير تسريع وعملية ،سيجما 6 لين في شهادات عدة على يحمل أنه كما مصر. في شمس عين جامعة من الاألعم وإدارة

 .الكوفاكس تدريب في وشهادة ، أوراكل وإدارة

 االكتوارية والعمليات التسعير إدارة
 ألفضل وفقاا الشركةب الخاصة لمطالباتا تقديمو لتسعيرا قةد لضمان أساسية قابيةر وظيفة هي لشركةل االكتوارية قدراتوال التسعير إدارة تعد

 إدارة ويترأس المالي المدير ترأسهي الذي المالية الشؤون قسم لىإ التقارير بتقديم لدورا هذا يقومو لسعوديةا اللوائحو لدوليةا الممارسات
ا: االكتوارية والعمليات التسعير  حاليا

 
 التجارية المالية ونالشؤ عام مدير -دقاق جميلاألستاذ/ 

 م2017 عام من األول لربعا في العربية بوبا إلى وانضم المالية الشؤون مجال في سنوات 10 من كثرأل تمتد خبرةب دقاق ميلج ألستاذ/ا يتمتع
 قبل التجارية ليةالما الشؤون لقسم كمديرباإلنابة لثالثا الربع قبل تعيينه تم ةوالمتوسط الصغيرة لمنشآتل التسعير سمق رئيس صبمن في

ا عملي جميلاألستاذ/ كان العربية بوبا إلى االنضمام  لمحفظةا إدارة على شتملت مسؤولياته نتاوك كابيتال دكوس شركة في الرئيس نائبل مساعدا
 ألوسطا لشرقا قةمنط في العام االكتتاب وألسهم ألسهما سوق في لمدرجةا للشركات التقييم عمليات إجراء لىإ باإلضافة االستثمار وتحليل
ام ميلج انك لكذ وقبل  الجدوى ودراسات والتقييم والتحليل المالية لنمذجةا مجال في يعمل كان حيث وبرزك ووترهاوس برايس ركةش في ديرا

 درجة ويحمل معتمد ليما محلل جميل األستاذ/ يعمل القطاعات مختلف في لشركاتل الواجبة المالية العنايةو األعمال خططو السوق وبحوث
  فلوريدا. في تامبا جامعة من األعمال إدارة اجستيرم على ذلك عدب حصل ماك األنظمة ندسةه في البكالوريوس

 

  إلكتواريةا الشؤون عام مدير – سابا شادي األستاذ/
ا 14 من أكثر يملك حيث م،2009 عام في العربية بوبا شركة إلى شادي األستاذ/ انضم  شغل قدو .الصحي تأمينال قطاع في رةالخب من عاما

 ومراقبة التسعير راتيجيةاست ووضع اتالمنتج تطوير مسؤولياته بين من كانتو ،المالية واإلدارة التسعير في اإلدارية المناصب من العديد

 اكتواري محلل نصبم شادي لألستاذ/ سبق .م2018 امع خالل ةاالكتواري شؤونلل عام مدير إلى ترقيته تمت وقد ،المطالبات وإحتياطي الفوائد

 األستاذ/ يحمل .التأمين إعادة وعقود اإلكتوارية النمذجةو اإلكتتابات أداء ومراجعة السعارا كفاية دراسة في شارك حيث ميد جلوب شركة في

 .بيروت في كيةياألمر الجامعة من المالي االقتصاد في وماجستير نوتردام جامعة التأمينو اإلكتوارية علومال في البكالوريوس درجة شادي

 
 

 مستقلة: وظائف
ا  تتضمن العربية وباب بشركة لخاصا (LoD3) لثالثا الدفاع خطوط نموذج من أساسي وكجزء لشركاتا حوكمة الممارسات فضلأ مع تماشيا

 المسائل خصي فيما يالتنفيذ الرئيس مامأ مباشر غير بشكل ومسؤولة المراجعة جنةل أمام مباشرةا  سؤولةم تكون التيو مستقلة ئفوظا الشركة

 االلتزام إدارة تشكل القتضاءا عند اإلدارة مجلس ولجان اإلدارة جلسم إلى الوصول مكانيةإ الوظيفتين الك تمتلكو ليوميةا اإلدارةب المتعلقة

ا  .الثالث الدفاع طخ هي الداخلي التدقيق إدارة تعدو الشركة لدى لثانيا الدفاع طخ من جزءا

 
 (:COD) االلتزام إدارة
 السعودية العربية المملكة في الصحي التأمين جالم في السوق في لرائدا ومركزها لعربيةا بوبا نجاحل ألساسيةا لعواملا أحد االلتزام إدارة تعتبر

 التخطيطو يوميةال األعمال أنشطة في القوية االلتزام ثقافة دمجو ،بااللتزام المتعلقة المخاطر إدارة في لعبهت الذي الحاسم لدورا بسبب وذلك

  فيها. المصالح أصحاب وحماية سمعتها لىع والحفاظ العربية وباب لشركة االستراتيجي

 تتكونو عملها لتأدية المطلوبة المسؤولياتو الصالحيات اللجنة تمنحها كما المراجعة، جنةل إلى مباشر شكلب االلتزام دارةإ مرجعية وتكون

 .الشخصية معلوماته أدناه ردوت االلتزام إدارة رئيس هو ورئيسها لماليةا لجرائمل االلتزام ورقابة الداخلي التفتيش داتوح ثالث من االلتزام إدارة

 
  االلتزام إدارة رئيس -جزار علياألستاذ/
 اللتزاما مجال في سنة 15 من ألكثر تمتد بخبرة يتمتع حيث ،م2017 عام من الثالث الربع خالل العربية لبوبا جزار علي األستاذ/ انضم

 ثالثة من يقرب لما التجاري األهلي البنك في السعودي العربي النقد مؤسسة في والعالقات المراقبة مدير منصب شغل كما الشركات وحوكمة

 مااللتزا ومراقبة الرقابية والتحقيقات والمستثمرين المساهمين وعالقات الشركة أمانة أيضاا  السابقة األستاذ/علي خبرة شملت كما سنوات



 

 44 من 42 الصفحة

 وضمان اللوائح وضع في ومشاركتهم السعوديين المنظمين مع قوية فعالة عالقة بناء المهنية مسيرته خالل واستطاع والرصد الرقابية والعالقات

 تكنولوجيا في متخصص فهو الرقابي واالمتثال النزاهة يخص فيما لديه يعمل الذي العمل صاحب سمعة على للحفاظ اللوائح لهذه االلتزام

 لإلدارة األمريكية واألكاديمية لألعمال هنلي ومدرسة األمريكية المتحدة الواليات فيرجينيا في ماريماونت جامعة في الحاسوبية علوماتالم

 المالية.

 (:IAD) يةالداخل المراجعة إدارة
 أداء ومراقبة لشركة،ا في لتدقيقا و المراجعة عمالأ خطة بوضع وتختص لتنفيذي.ا بالرئيس وإدارياا  المراجعة ةبلجن ترتبط مستقلة إدارة

 من والتأكد للشركة، لداخليةا لألنظمة المالية وغير مالية تجاوزات أي جودو عدم من للتحقق لشركةا عمليات فحصو تدقيق اللخ من الشركة

 لجنة إلى تقاريرها وترفع الداخلية، لرقابةا قرارات تنفيذ من التحقق و األنظمة تلك وفعالية ةكفاء من التأكدو الداخلية لرقابةا بأنظمة االلتزام

 .الداخلي لتدقيقا إدارة لرئيس الموجز يالشخص الملف فاصيلت يلي وفيما المراجعة،

 
 يةالداخل عةالمراج إدارة رئيس - مامح عاصماألستاذ/
 الداخلي التدقيق في سنوات 01 عن يدتز خبرة اكتسب حيث م2017 امع من الثالث الربع خالل لعربيةا بوبا إلى مامح عاصم األستاذ/ انضم

 تمكن ،الخارجية المهنية رتهمسي خالل والعمليات المالي لقطاعا في االستشاراتو التأمين دماتخ خالل من المضافة القيمة ضريبة تشمل والتي

 لداخليةا واللوائح قوانينبال تزاماللل وإدارتها المخاطر هموف النزاهة من مستوى بأعلى لعملل المنظمات قيادة يف كبيرة برةخ اكتساب من

 العربية بوبا إلى االنضمام قبل .والشفافية بالكفاءة تتسم بطريقة الداخلي لتدقيقا ووثائق عمليات إدارةو تنفيذ كذلكو اإلبالغ اتوعملي والخارجية

 شعل سنوات 10 مدةل استمر لذيا عمله وخالل سدكو مجموعة يف الداخلي التدقيق إدارة مديرلداخلي/ا التدقيق إدارة مدير عاصماألستاذ/ كان

 االحتيال تحقيقاتو واللوائح للقوانين االلتزام على والتفتيش ةلخارجيا المراجعة تشمل والتي المسؤوليات من لعديدا وتحمل مناصب عدة

 من المحاسبة يف البكالوريوس درجة على تحصل و اللجان رس وأمانة التقارير رفع مليةع وهيكلة لرقابةا أنظمة وقياس ةالداخلي والمراجعة

 .ةالداخلي المراجعة مجال يف مختلفة وشهادات والمعادن للبترول فهد الملك جامعة

 
 واللوائح(: لقوانينل )وفًقا إضافية إفصاحات
 تطلباتم بعض على شملت تيالو السعودية العربية المملكة يف بها المتداول واألنظمة لقوانينل وفقاا  ضافيةإ إفصاحات لتاليةا األقسام تتضمن

 هيئة من لصادرةا الشركات حوكمة ولوائح الشركات حوكمة لوائح لىع مؤخراا  أدرجت التيو الجديدة لسعوديا العربي لنقدا ؤسسةم لوائح

  المالية. السوق

 
 اللوائح:و األنظمة حسب األخرى المعلوماتو اإلفصاحات .14
 
 الشركات: حوكمة الئحة  1-14
 حوكمة) 20 المادة السعودي العربي النقد مؤسسة عن لصادرةا التأمين شركات وكمةح الئحة ألحكام بالكامل تمتثلو لتزمت عربيةال بوبا إن

 واحد ءاستثنا وجود  مع ،م13/02/2017 بتاريخ ،المالية لسوقا هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة متطلبات إلى باإلضافة الشركات(،

 كاآلتي: بسيط

 

 سبب عدم اإللتزام موضوع المادة المادة رقم

اإلفصاح عن )تقرير مجلس اإلدارة  90/93

 (المكافآت
تفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات 

 :المدفوعة لكل ممن يلي على حدة
 خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا (ب)فقرة 

أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من 

 . يذي والمدير الماليضمنهم الرئيس التنف

تأجيل الزامية قررت هيئة السوق المالية 

إلى عام  من الئحة الحوكمة 20 المادةالعمل ب

 .م2020

 
 العام في إدراجنا المثال بيلس على ،معدل بشكل تطبيقها الشركة قررت التي المالية السوق لوائح ضمن الطوعية المتطلبات من عدد ناكه

 اعتبارها عند أو الزامية تصبح ندماع سواء المستقبل يف المتطلبات ذهه اعتمادب وأ ،المخاطر لجنة عمل نطاق منض الشركات لحوكمة الماضي

   الممارسات. أفضل من أو مناسبة



 

 44 من 43 الصفحة

 

 أجل من المصالح أصحاب مع العالقة ميتنظ لأج من ،ـه الفقرة ،89 المادة المالية السوق هيئةل الشركات حوكمة ئحةال متطلبات بموجب

 ،م0182 عام خالل تعزز سوف والتي ،م2014 عام اإلدارة جلسم قبل من إقرارها تم التي العربية وباب سياسة جاءت قوقهم،ح وحفظ حمايتهم

 الدولية. الممارسات أفضل وأحدث للوائحا مع أقوى وافقت تحقيق لضمان

 
ا لعربيةا بوبا تلتزم ا التزاما  فذتن م2018 عام وخالل الجديد الشرررررركات وقانون لماليةا السررررروق بهيئة الخاصرررررة الشرررررركات حوكمة لوائحب تاما

 ،الرقابية المتطلبات جميع عم توافقها لزيادة الشركة في وانينوالق واإلجراءات السياسات حديثت تم باإلضافة الجديدة السياسات من مجموعة

 والحوكمة الشرررفافية لتعزيز إلضرررافيةا اإلفصررراحات نم عةمتنو مجموعة هذا السرررنوي اإلدارة جلسم تقرير خالل نم العربية وباب شرررملت كما

 السنوي. إلدارةا مجلس لتقرير الجديدة لرقابيةا بالمتطلبات لوفاءا إلى باإلضافة

 
 تداول: في مينالمساه بيانات قاعدة طلبات 2-14

 تشمل: والتي متنوعة ألسباب لعربيةا بوبا في المساهمين ياناتب لقاعدة تداول من تطلبا (9) تقديمب العربية بوبا قامت ،م2018 عام خالل

 العامة الجمعية اجتماعات لغرض. 

 لماليةا النتائج عن اإلبالغ/اإلفصاح ألغراض. 

 المحددة الكبيرة الكمية أو الحجم اتذ العربية بوبا سهمأ شراء ملياتع على للتعرف. 

 والمحلي الدولي لمستويينا على الشركة، ساهميم تكوين لمراقبة. 

 

 من نتمكن حتى الشركة مساهمي لتكوين أفضل فهم طويرت لمواصلة وأيضاا  الرقابية المتطلباتب الشركة فاءو ضمان غرضل وه بقس ما كل

 احتياجاتهم. توفيرو أفضل بشكل الشركة هميمسا احتياجات فهم

 
 فرعية: ركاتش للشركة يوجد ال .15

 هناك يسل أنه العربية بوبا إدارة جلسم وأعضاء لشركةا تؤكد 23و 22 الفقرات 09 المادة المالية السوق هيئةل اإلفصاح متطلبات بموجب

 فرعية. ركةش ألية مديونية سندات الو أسهم تصدر لم وبالتالي فرعية شركات

 
 قروض: أو قتراضا أي وجود عدم .16

 وأ اقتراض أي جودو بعدم إلدارةا جلسم وأعضاء الشركة وتقر ؤكدت ،27 الفقرة 90 المادة المالية السوق هيئةل اإلفصاح متطلبات بموجب

 االثني فترة خالل قروض أو اقتراض مقابل دفعات أية سديدت عليها وليس الحالية شهراا  شرع االثني فترة هايةن في دسدا وند ائمةق قروض

 الحالية. شهراا  عشر

 
 والحقوق: والضمانات والخيارات, لمديونية,ا بسندات تعلقت إفصاحات .17
 التالية: اإلقرارات لشركةا تؤكد 30و29و 28 الفقرات 90 المادة المالية السوق هيئةل اإلفصاح متطلبات وجببم

 

 تعويض أي ستلمت لم فإنها وبالتالي مشابهة حقوق أية أو كفاالت أو خيارات يةأ أو للتحويل قابلة نيةمديو سندات يةأ تمنح لمو صدرت مل أنها

 منها. أياا  مقابل مالي

 

 خالل مشابهة حقوق أية أو كفاالت أو عاقديةت مالية أوراق أو للتحويل القابلة لمديونيةا سندات بموجب كتتابا حقوق صدرت أو حّولت مل اأنه

 المالية. السنة

 

 إنف وبالتالي كهذه ةمسدد غير سندات الشركة لدى وليس المالية السنة خالل الستردادل قابلة مديونية سندات يةأ تلغ لمو تشتر لمو تسترد مل أنها

 صفر. هي البنود هذه قيمة

 
 أرباح: وحقوق وتعويض اتبر عن بالتنازل تصلت إفصاحات .18



 

 44 من 44 الصفحة

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

 أن عدا فيما مكافأته وأ راتبه عن الشركة يف تنفيذي ديرم وأ ديرم أي بموجبها تنازل اتفاقيات أو ترتيبات يةأل حاالت هناك ليس أنه 

 قد المجلس إدارة لجنة وأ بوبا دارةإ نضم مجلس أعضاء هم والذين وباب ممثلين لألعضاء لبداالتا ورسوم لمجلسا ولجنة المجلس

 .(11و 10.3 إلى العودة )يرجى شخصيةال بصفتهم وليس ليمتد وفرسيزأ إنفستمنتس بوبا نع قانونيين مثلينم بصفتهم وردوا

 ألرباح.ا في حقوق أية عن الشركة مساهمي أحد موجبهاب تنازل اتفاقيات وأ ترتيبات يةأل حاالت ناكه ليس أنه 

 
 األجل: طويلة الحوافز خطة .19

 األمد طويلة لحوافزل ومعززة ديدةج ةخط م2015 العام في لشركةا أطلقت :38 فقرة 90 المادة المالية السوق هيئةل اإلفصاح متطلبات بموجب

 جميع على الحصول في لخطةا نجحت أن عدب ،م2015 الثاني يناير/كانون 1 من بتداءا ا المفعول سارية كونت فقط، ألسهما أساس على

 موافقة على تحصل المالية السوق هيئة ولوائح الجديد الشركات نظام بموجب م2017 مايو شهر وخالل الصلة ذات الداخلية المصادقات

 ،م8201 لعام األجل طويلة الحوافز بخطة يتعلق فيما ألسهما شراء عمليات لىع والموافقة ذهه األجل ويلةط الحوافز خطة بشان العامة الجمعية

 المالية، فترةال نهاية في ألجلا طويلة الحوافز بخطة تعلقي فيما ألسهما شراء مليةع إتمام (م30/05/2018)  في وأعلنت (1-12 القسم )راجع

 زالحواف خطة في لمشاركينا عن يابةن عوديس لاير مليون 33 تبلغ بقيمة لاألج طويلة الحوافز طةخ في سهم 434،458 تمتلك الشركة كانت

 حصص حول 29 والقسم المساهمين قوقح قسم السنوي المالي التقرير إلى لرجوعا يرجى المعلومات نم مزيد لىع لالطالع لاألج طويلة

 فع.الد

 
 :لداخليةا الرقابة وفعالية نظام .20

 سليمة أسس على أ عد قد الداخلية لرقابةا نظام بأن لشركةا تقر ب() نقطة 39 فقرة 90 المادة المالية السوق هيئةل اإلفصاح متطلبات بموجب

 فعالة.و

 

 أعلى لتحقيق داخلية استراتجيةو خطة تطوير تم ،للحوكمة مرالمست نالتحس متابعة في العربية بوبا لشركة التنفيذية اإلدارة التزام مع تماشياا 

 .م2020 عام نهاية بحلول الداخلية الرقابة تقييم من مستوى وأفضل

 
 : النشاط ومواصلة االستمرارية .12

 ي ذكر كش أي يوجد ال هبأن اإلدارة مجلس وأعضاء الشركة تقر جـ(،) نقطة 24 فقرة 90 المادة المالية السوق هيئةل اإلفصاح متطلبات بموجب

 النشاط. مواصلة على قدرتها في

 
 الخارجيون: المدققون .22

 مع كانت التيو ـ م31/12/2018 في المنتهية لماليةا للسنة المالية لبياناتا على (12 القسم مراجعة رجىي) العادية غير العامة الجمعية وافقت

  .م7201 المالية سنةال عن وشركاه الفوزان – جي إم يب وكيه ويونغ إرنست

 
 الخارجيون: المستقلون االكتوارية حاسبةالم خبراء .32

 .م7201لية ، كما كانت في السنة المام2018كانت شركة منار سيجما لالستشارات المالية هي الخبير االكتواري الخارجي المستقل للسنة المالية 

 الخاتمة:
 التأمين سوق وريادة الشركة نجاح يف إسهامهم على ديهال والمستثمرين لمتواصلا الئهمو على العربية بوبا الءعم يشكر أن اإلدارة مجلس يود

 العام خالل هموجهود تفانيهم على موظفيهاو الشركة إلدارة شكرهو امتنانه عن يعبر أن المجلس يود كما عوديةالس العربية المملكة في الصحي

 الماضي.


