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تقرير جملس اإلدارة للفرتة املنتهية يف 2009/12/31م
يسر جملس إدارة شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين أن يقدم للسادة املساهمني الكرام تقريره السنوي
األول عن نتائج الشركة واجنازاتها مرفقًا به القوائم املالية املدققة واإليضاحات للسنة املنتهية يف 31
ديسمرب 2009م (عشرون شهرًا) ،ومتضمنًا أهم التطورات والنتائج املالية وأنشطة التشغيل واالفصاحات
حسب اللوائح واألنظمة املتبعة.

 .1األنشطة الرئيسية
شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين (الشركة) – شركة مساهمة عامة سعودية ،مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم  4030178881وتاريخ
1429/05/05هـ (املوافق2008/05/10م)
ويتمثل نشاط الشركة يف مزاولة أعمال التأمني الصحي التعاوين واألعمال الطبية والصحية والرعاية وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تامني أو توكيالت أو متثيل أو وساطة
وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين واللوائح التنفيذية وتعديالتها وكافة األنظمة ذات الصلة يف اململكة العربية السعودية .بوبا العربية لها أن تقوم بجميع األعمال
التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها يف جمال التامني التعاوين أو استثمار أموالها .وقد مت إدراج الشركة يف سوق األسهم السعودية يف  17مايو 2008م.
وفقًا لنظام الشركة األساسي وعقد التأسيس ،فان السنة املالية األوىل للشركة تبدأ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري باإلعالن عن تأسيس الشركة واملؤرخ يف
1429/04/24هـ املوافق (2008/05/01م) وتنتهي يف  31ديسمرب من العام التايل.

 .2اتفاقية شراء املوجودات وحتويل حمفظة التأمني
بعد إمتام عملية االكتتاب العام بتاريخ 1429/03/07هـ (املوافق 2008/03/15م) مت تقدمي طلب ملعايل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة .ويف 1429/04/24هـ
(املوافق2008/05/01م) ،أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا باإلعالن عن تأسيس الشركة.
متت املوافقة على الرتخيص بتأسيس الشركة مبوجب املرسوم امللكي رقم م 74/بتاريخ 1428/08/29هـ (املوافق 2007/09/11م) وقرار جملس الوزراء رقم  279بتاريخ
1428/08/28هـ املوافق (2007/09/10م).
وبناء على املادة الثانية واملادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ ،واملادة الرابعة من الالئحة التنفيذية
ً
وبناء على قرار حمافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  429/111وتاريخ
لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادرة بقرار وزير املالية رقم  596/1وتاريخ 1425/03/01هـ،
ً
1429/08/08هـ ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التصريح لشركة بوبا العربية للتأمني التعاوين مبزاولة نشاط التأمني الصحي يف اململكة العربية السعودية.
وبناء على ذلك مت تقدمي
عزمت الشركة على إبرام اتفاقية لشراء احملفظة التأمينية وصايف املوجودات العائدة لشركة بوبا الشرق األوسط ،املسجلة يف مملكة البحرين،
ً
دراسة مالية (تتضمن تقييم للعمليات) من قبل مراجع حسابات مستقل إىل مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويف تاريخ 1429/11/12هـ (املوافق 2008/11/10م) أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي نتيجة التقييم النهائي للمحفظة التأمينية لشركة بوبا الشرق األوسط ،مبوجب خطاب
وبناء على ذلك متت الدعوة لعقد جمعية عامة عادية الطالع املساهمني على النتيجة النهائية لعملية تقييم احملفظة التأمينية واتخاذ قرار
املؤسسة رقم /2173م ظ/م ت.
ً
بشراء تلك احملفظة من عدمه.
وقد انعقدت اجلمعية العامة العادية األوىل ملساهمي الشركة يوم األحد 1429/12/30هـ املوافق 2008/12/28م ومتت املوافقة باإلجماع على شراء احملفظة التأمينية لشركة
بوبا الشرق األوسط وفقًا خلطاب مؤسسة النقد العربي السعودي الذي مت مبوجبه حتديد األسس واملعايري لعملية تقييم احملفظة التأمينية وتفويض جملس اإلدارة بإكمال
اإلجراءات التي سيتم اتخاذها الستكمال عملية االستحواذ مبا يف ذلك املوافقة على شروط وأحكام اتفاقية شراء احملفظة التأمينية املزمع إبرامها مع شركة بوبا الشرق
األوسط بصفتها طرف بائع وشركة أساس للرعاية الصحية احملدودة بصفتها وكيل ألعمال شركة بوبا الشرق األوسط يف اململكة العربية السعودية ،واتفاقية تقدمي خدمات
فنية فيما بني الشركة وشركة أساس للرعاية الصحية ،كما جرت موافقة املساهمني على أن يكون تاريخ نفاذ الشراء يف األول من يناير من العام 2009م.
كما وقد وافق املساهمون باإلجماع يف اجلمعية العامة العادية الثانية والتي عقدت يف يوم األربعاء 1430/09/19هـ املوافق 2009/09/09م على قيام الشركة بالدخول يف اتفاقية
ترخيص استعمال عالمة بوبا التجارية واتفاقية رخصة استخدام نظم املعلومات واتفاقية اخلدمات مع شركة بوبا آسيا وكذلك اتفاقية اخلدمات الفنية مع شركة بوبا فاينانس
وتفويض جملس إدارة الشركة باملوافقة على شروط وأحكام تلك االتفاقيات.
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ومبوجب خطاب املؤسسة رقم  IS /92 8وتاريخ  1430/07/07هـ املوافق 2009/06/30م حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل احملفظة
التأمينية التابعة لشركة بوبا الشرق األوسط (البحرين) إىل شركة بوبا العربية ومتت إعادة نشر القوائم املالية للربع األول من العام 2009م بتاريخ 2009/07/21م بعد اعتمادها من قبل
مدققي احلسابات لتتضمن كافة اجلوانب املتعلقة بنشاط الشركة مبا يف ذلك عمليات التأمني التي مل تكن تنشر سابقًا لعدم االنتهاء من نقل احملفظة.

 .3املوافقة النظامية ملنتجات الشركة
حصلت الشركة على املوافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي بخطابها الصادر برقم أ س  229 /وتاريخ 1430/02/19هـ على جميع منتجاتها ،وذلك طبقًا للمادة
السادسة عشر من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين.

 .4التأهيل النهائي من جملس الضمان الصحي التعاوين
تغري تأهيل الشركة اخلاص مبزاولة أعمال التأمني الطبي من تأهيل مبدئي إىل تأهيل نهائي وذلك مبوجب خطاب األمانة العامة جمللس الضمان الصحي التعاوين املؤرخ يف
 1430/03/11هـ املوافق 2009/03/08م ورقم / 2/30 /5821ض.

 .5قائمة املركز املايل وقائمة الدخل
قائمة املركز املايل كما يف  31ديسمرب 2009م (بآالف الرياالت السعودية)

عمليات التأمني

عمليات املساهمني

القائمة املوحدة

إجمايل املوجودات

8 9 5 . 1 47

508 . 007

1 . 4 03 . 1 54

املطالبات

7 97 . 8 65

70 . 654

مطالبات مستحقة الدفع

51.750

إجمايل املطالبات

84 9 . 61 5

مبالغ مستحقة لعمليات املساهمني

3 9 . 580

حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمني

5 . 9 52

إجمايل مطالبات وفائض عمليات التأمني

8 9 5 . 1 47

70 . 654

حقوق املساهمني

437.353

إجمايل مطالبات وحقوق املساهمني

508 . 007

إجمايل مطالبات والفائض من عمليات التأمني وحقوق املساهمني

1 . 4 03 . 1 54

تشكل قائمة املركز املايل كما يف  31ديسمرب 2009م األصول واملوجدات املقتناة من شركة بوبا الشرق األوسط منذ األول من يناير 2009م لذلك ال توجد أرقام للمقارنة.
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قائمة الدخل للفرتة املنتهية يف  31ديسمرب 2009م (بآالف الرياالت السعودية)

عمليات املساهمني

عمليات التأمني

اإليرادات
إجمايل األقساط املكتسبة

1 . 205 . 44 0

أقساط إعادة التأمني

( )8 9

صايف األقساط املكتسبة

1 . 205 . 3 5 1

حصة املساهمني من عمليات التأمني

5 3 . 570

املطالبات املتكبدة

( )97 3 . 42 2

صايف نتائج أعمال التأمني

2 3 1 . 92 9

إيرادات أخرى

2.666

املصاريف
مصاريف بيع وتسويق

( )3 . 985

( )98 . 5 98

مصاريف عمومية وإدارية

( )8 . 983

( )7 6 . 475

الفائض من عمليات التأمني

5 9 . 52 2

حصة املساهمني من عمليات التأمني

( )5 3 . 570

حصة حملة الوثائق من عمليات التأمني

5 . 9 52

حتويل حصة حملة الوثائق من عمليات التأمني

( )5 . 9 52

الفائض املرتاكم نهاية السنة

-

4 0 . 602

إيرادات فوائد

1 5.418

صايف الربح للسنة

5 6 . 020

املتوسط املرجح لعدد األسهم (باآلالف)

4 0 . 000

الربح األساسي للسهم (ريال)

1.4
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 .6املعايري احملاسبية
متاشيًا مع قرار هيئة السوق املالية بتاريخ 2008/08/27م والذي سمح بإصدار القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية ،فقد مت إعداد القوائم املالية وفقًا
للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية ومل يتم إعدادها وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو
أثر مايل على القوائم املالية نتيجة إلعدادها وفقا للمعايري الدولية عن معايري احملاسبة السعودية .

 .7سياسة الشركة يف توزيع األرباح
تنص املادة الرابعة واألربعني من النظام األساسي للشركة على ما يلي:
• جتنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة.
• يجنب ( )%20من األرباح الصافية ،لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور إجمايل رأس املال املدفوع.
بناء على اقرتاح جملس اإلدارة – أن جتنب نسب مئوية من األرباح السنوية الصافية ،لتكوين احتياطي إضايف وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة
• للجمعية العامة العادية – ً
تقررها اجلمعية العامة.
• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني ال تقل عن ( )%5من رأس املال املدفوع.
• يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني بوصفه حصة من األرباح أو يحول إىل حساب األرباح املبقاة.
• يجوز بقرار من جملس اإلدارة – توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة الرابعة أعاله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات
اخملتصة.

 .8اخلدمات وأنشطة التشغيل
• التسويق واملبيعات
تفاع ًال مع نظام الضمان الصحي منذ تطبيقه يف منتصف عام  2006ومتاشيًا مع تغريات السوق وحدة املنافسني واصلت بوبا العربية جهودها يف تطوير وحتسني أنشطة البيع
وقنوات التوزيع املباشر عن طريق زيادة قوة فرق البيع املدربة واملدعمة بأحدث واشمل نظام الكرتوين إلدارة املبيعات وخدمة العمالء ( )CRMلتصبح أكرث مرونة وقدرة على
رفع مستوى األداء و تلبية احتياجات العمالء بجميع فئاتهم.
وقد قامت بوبا العربية بحمالت أعالنية وتسويقية على مدار العام شملت كافة الصحف اليومية واجملالت الدورية للرتويج عن خدمات ومنتجات التأمني الصحي التي طاملا
تخصصت فيه ليشهد عام  2009زيادة ملحوظة يف عدد العمالء بلغت  %35مع نسبة جتديد فاقت الـ.%84

• برامج املسئولية االجتماعية
أطلقت بوبا العربية حملة توعية مكثفة ضد مرض أنفلونزا اخلنازير ( )AH1N1لدعم ومساندة حملة وزارة الصحة شملت سلسلة من احملاضرات إىل العديد من العمالء ،إرسال
رسائل( ،)SMSإعالنات يف الصحف اليومية ونشر عدد كبري من امللصقات واملنشورات التثقيفية ،باإلضافة إىل دعم ومساندة منسوبي مطار امللك عبد العزيز بجدة يف نشر
حقائق املرض وطرق الوقاية منه يف جميع صاالت ومباين املطار مبا فيها صالة احلجاج.

• إدارة العمليات وخدمات العمالء
لكونها شركة متخصصة فقط يف جمال التأمني الطبي تتمحور إسرتاتيجية بوبا على تزويد عمالءها باستمرار بخدمات متميزة ترتكز على تقدمي حلول شاملة ومتكاملة تتمثل
يف خط خدمة األعضاء املتوفر طوال العام على مدار الساعة ،املوافقات املسبقة اإللكرتونية فائقة السرعة ،خدمة الرسائل النصية( ،)SMSاخلدمات التفاعلية عرب اإلنرتنت
لإلضافة واحلذف ،سرعة الربط مع جملس الضمان الصحي وخدمة طبيب على الهاتف.
كما جنحت بوبا هذا العام يف إطالق نظام “البصمة” والبطاقة الذكية عرب شبكة املستشفيات واملستوصفات املعتمدة يف سبيل احملافظة على سرية ملفات العمالء وجميع
العمليات التي تتم عرب اإلنرتنت وتقدمي خدمات عالجية وموافقات مسبقة يف زمن قياسي .كما حرصت إدارة العمليات وخدمة العمالء على تعزيز معايري قياس أداء اخلدمات
املقدمة للتأكد من أنها حتقق أعلى مستويات الرضا ولتنال تقدير كافة عمالء بوبا العربية.

• املوارد البشرية وبيئة العمل
يشكل السعوديون  %42من إجمايل القوة العاملة يف بوبا العربية .قامت إدارة املوارد البشرية خالل العام من استكمال الهيكل التنظيمي للشركة مع تطبيق نظام الدرجات
الوظيفية وسلم الرواتب واملنافع اخلاصة بكل درجة ومن ثم إعادة تفعيل وتقييم نظام األداء الوظيفي .كما قامت الشركة بتصميم وتنفيذ مركز تقييم الكفاءات الوظيفية
وتطويرهم .نفذت أدارة املوارد البشرية بالتعاون مع كربى شركات التدريب العاملية  36دورة تدريبية أي ما يعادل  1,152ساعة تدريب يف عام 2009م.
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دفعت بيئة العمل املتميزة التي توفرها بوبا العربية إىل فوزها باملركز الرابع كأفضل بيئة عمل يف اململكة عام 2009م طبقًا لالستفتاء الذي تنظمه جريدة االقتصادية متقدمة
بذلك  4مراكز عن عام 2008م ،كما مت تكرمي بوبا العربية بجائزة خاصة لتوفريها أفضل بيئة عمل للموظفات السعوديات يف اململكة وجهودهم يف تطوير قدراتهم العملية.

• األنظمة املعلوماتية
لقد استمرت بوبا العربية يف احملافظة على اإلسرتاتيجية التي تبنتها بوبا الشرق الوسط يف إعطاء األولوية لتطور وحتسني أنظمة تقنية املعلومات اخلاصة بها ،حيث شهد
العام 2009م تطوير نظام التشغيل التأميني املركزي إىل املستوى الذي ميكنه من استيعاب  2مليون مستفيد ،إضافة إىل ذلك مت إطالق نظام “البصمة” والبطاقة الذكية كما مت
االنتهاء من املرحلة األوىل لنظام املبيعات اجلديد ( )CRMوإجراء حتديثات إضافية ملركز اتصاالت خدمات العمالء ونظام الرد على املكاملات مما سيحسن قدراتنا التشغيلية.
كما ستستمر الشركة يف توفري أحدث ما توصلت إليه التقنية لدعم أنشطتها التشغيلية الرئيسة لتحسني مستوى األداء وكسب رضا العمالء .كل هذه التطورات ستمكننا من
احملافظة على موقعنا الريادي يف سوق يشهد مزيدًا من التوسع واملنافسة.
وشهد عام 2009م فوز بوبا العربية للمرة الثالثة على التوايل باملركز األول كأفضل مقدم خدمات إلكرتونية مبتكرة تلبي احتياجات العمالء على مستوى الشرق األوسط يف مؤمتر
دبي السنوي للتأمني (.)Insurex

 .9اإلفصاح حسب اللوائح النظامية
• الئحة حوكمة الشركات
التزمت بوبا العربية للتأمني التعاوين بشكل عام بالئحة حوكمة الشركات (املعدلة) بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم  2009-1-1وتاريخ 1430/1/8هـ (املوافق 2009/1/5م)
باستثناء ما يلي:
الفقرة (ب) من املادة السادسة املتضمنة إتباع الشركة ألسلوب التصويت الرتاكمي عند التصويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة إال أن الشركة يف هذا اإلطار
تطبق نظام وزارة التجارة.
فيما يتعلق بنظام احلوكمة اخلاص بشركة بوبا العربية والسياسات واإلجراءات التابعة لنظام احلوكمة سوف يتم اعتمادها من جملس اإلدارة خالل العام احلايل 2010م.

• اتشكيل جملس اإلدارة
يتكون جملس إدارة شركة بوبا العربية من السادة:

فئة العضوية

أعضاء غري
تنفيذيون

أعضاء مستقلون

عضو تنفيذي

18

االسم

الشركات املساهمة األخرى التي يشارك يف عضوية جملس إدارتها

املهندس /لؤي هشام ناظر

اليوجد

األستاذ /وليام ستيفن ورد

اليوجد

األستاذ /أنثوين فرانك كابريللي

اليوجد

املهندس /زهري حامد فايز

اليوجد

الدكتور /حممد عاكف املغربي

اليوجد

األستاذ /عامر عبداهلل علي رضا

الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)

األستاذ /طل هشام ناظر

اليوجد
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• مزايا ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني
البيان أدناه يوضح الرواتب والتعويضات والبدالت واملكافآت السنوية التي حصل عليها أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني بالشركة خالل الفرتة من 2008/05/01م إىل
2009/12/31م:

البيان

أعضاء اجمللس التنفيذيني

أعضاء اجمللس غري التنفيذيني/املستقلني

خمسة من كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئيس
التنفيذي واملدير املايل

الرواتب والتعويضات

-

-

3 . 3 00

البدالت

30

129

1 . 52 0

املكافآت السنوية

1 80

1 . 020

4.913

اإلجمايل

210

1.149

9.733

• وصف ملصالح أعضاء جملس اإلدارة املباشرة بأسهم الشركة

عدد األسهم يف نسبة امللكية يف صايف التغري يف نسبة التغري خالل إجمايل األسهم
نهاية العام
العام
عدد األسهم
بداية العام
بداية العام
خالل العام

االسم

املنصب

املهندس /لؤي هشام ناظر

رئيس جملس اإلدارة

األستاذ /طل هشام ناظر

العضو املنتدب واملديرالعام 2 1 . 3 78

٪1 0 08 82 5

1 6 2 . 5 00

٪0 0 4 0 6 2 5

2 7 2 . 800

٪0 0 0 5 3 44

2 0 . 3 78

٪0 0 0 5 0 94

1 . 000

األستاذ /أنثوين فرانك كابريللي

عضو جملس اإلدارة

-

-

-

-

-

األستاذ /وليام ستيفن ورد

عضو جملس اإلدارة

-

-

-

-

-

املهندس /زهري حامد فايز

عضو جملس اإلدارة

1 . 000

٪0 0 002 5

-

-

1 . 000

الدكتور /حممد عاكف املغربي

عضو جملس اإلدارة

1 . 000

٪0 0 002 5

-

-

1 . 000

األستاذ /عامر عبداهلل علي رضا عضو جملس اإلدارة

6 . 000

٪0 0 0 1 5

-

-

6 . 000

4 3 5 . 3 00

قامت شركة بوبا انفستمنتس أفورسيز ليمتد بحجز  1,000سهم لدى هيئة السوق املالية عن كل عضو كأسهم ضمان ملمثليها يف عضوية جملس اإلدارة.
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• وصف ملصالح كبار التنفيذيني املباشرة بأسهم الشركة

االسم

عدد األسهم يف نسبة امللكية يف صايف التغري يف نسبة التغري إجمايل األسهم إجمايل نسبة
التملك نهاية
خالل العام نهاية العام
عدد األسهم
بداية العام
بداية العام
العام
خالل العام

املنصب

األستاذ /هشام فايز علي رضوان مدير عام املبيعات 23.000
والتسويق

٪000575

-

-

23.000

• اجتماعات جملس اإلدارة

االسم

املنصب

عدد مرات احلضور

املهندس /لؤي هشام ناظر

رئيس جملس اإلدارة

6

األستاذ /طل هشام ناظر

العضو املنتدب واملديرالعام

6

األستاذ /أنثوين فرانك كابريللي

عضو جملس اإلدارة

3

األستاذ /وليام ستيفن ورد

عضو جملس اإلدارة

6

املهندس /زهري حامد فايز

عضو جملس اإلدارة

2

الدكتور /حممد عاكف املغربي

عضو جملس اإلدارة

2

األستاذ /عامر عبداهلل علي رضا

عضو جملس اإلدارة

6

هذا ومل يتم توقيع أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
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٪000575

ويف العام املايل 2009م وجد هناك عقد كانت الشركة طرفًا فيه وتوجد فيه مصلحة ألحد أعضاء جملس اإلدارة ،حيث تعاقدت الشركة مع شركة زهري فايز ومشاركوه والتي ميتلك
حصة سيطرة فيها عضو جملس اإلدارة املهندس /زهري حامد فايز وذلك لتنفيذ وتصميم أعمال اإلنشاءات والديكورات الداخلية ملكاتب اإلدارة العامة اجلديدة مبدينة جده
واملزمع االنتقال إليها خالل الربع الثاين من العام 2010م .هذا وقد وافق جملس اإلدارة بعد دراسة التوصيات التي قدمتها اإلدارة التنفيذية لكامل العروض للشركات املتقدمة
حيث تبني أنه العرض األفضل من بني العروض املقدمة للشركة من حيث تطبيقها ملعايري اجلودة واألسعار واخلربات العملية ،وسيقوم رئيس جملس اإلدارة باإلفصاح عن
هذا التعاقد للسادة املساهمني يف اجلمعية العمومية القادمة للشركة طبقًا للنظام .وال توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار
التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض.

جلان جملس اإلدارة
• جلنة املراجعة
تتكون اللجنة من السادة صالح اجلاسر (رئيسًا) وعضوية ك ًال من روبرت جونز ودنكن وليش وتقوم جلنة املراجعة بالتأكد من مصداقية البيانات املالية للشركة وتقدمي املشورة
والتوصيات جمللس اإلدارة فيم يخص الرقابة الداخلية و مدى االلتزام باألنظمة و التعليمات ,والتدقيق الداخلي واخلارجي .كما تقوم اللجنة مبراجعة إجراءات الشركة للتحقق من
االلتزام بالقوانني والتعليمات يف إصدار البيانات املالية وسري العمل .ولضمان اجناز عملها على أكمل وجه ،حتافظ جلنة املراجعة على عالقات عمل فعالة مع جملس اإلدارة،
واإلدارة التنفيذية ،ومراجعي احلسابات اخلارجيني والداخليني .وقد عقدت اللجنة اجتماعني خالل العام 2009م بحضور كافة األعضاء.

• اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من السادة املهندس  /لؤي ناظر وطل ناظر ووليام وورد .وتقوم اللجنة التنفيذية بوضع أهداف األرباح السنوية لشركة بوبا العربية ،والتي يوافق عليها
جملس اإلدارة .و تراقب جميع جوانب األداء التشغيلي للشركة على أساس شهري لضمان عدم وجود خماطر كبرية تعرتض حتقيق األهداف املراد حتقيقها .كما تقوم اللجنة
أيضا باستعراض وإقرار حسب احلاجة ،أي طلبات من خارج نظام الصالحيات املعتمد والتأكد من أن الشركة متوافقة متاما مع كافة املتطلبات التنظيمية .وقد عقدت اللجنة 12
اجتماع خالل العام 2009م بحضور كافة األعضاء.

• جلنة الرتشيحات واملكافآت
تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من السادة املهندس  /لؤي ناظر ووليام وورد وأنثوين كابريللي وجون هانديل .وتقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت بتحديد مكافأة الرئيس
التنفيذي والفريق التنفيذي واملوافقة على نظام العالوات السنوية .كما تقوم اللجنة مبراجعة عموالت املبيعات واملوافقة عليها باإلضافة إىل برنامج احلوافز بعيدة املدى لكبار
املسئولني التنفيذيني يف الشركة وحتديد األهداف العامة والفردية .أما فيما يتعلق بتوظيف املوظفني الرئيسيني ،تقوم اللجنة باملوافقة على توظيفهم وتخطيط التعاقب
للمناصب الرئيسية ،واملوافقة على سياسات وإجراءات املوارد البشرية .وقد عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا خالل العام 2009م بحضور كافة األعضاء.

• جلنة االستثمار
تتكون جلنة االستثمار من السادة حسام رضوان وحسن اجلابري وساميون ورن وتقوم جلنة االستثمار بإدارة احملفظة االستثمارية بهدف حتقيق عائد مناسب للشركة .كما
تقوم اللجنة بدور همزة الوصل بني مديري االستثمار املعينني من قبل اللجنة و شركة بوبا العربية للتأكد من أن االستثمارات متوافقة مع تعليمات مؤسسة النقد و الشريعة
اإلسالمية .ومن ضمن مهام عمل اللجنة اختيار مديري استثمار بناء على خرباتهم وحتصيل حمافظهم السابقة بحيث ال يقل تصنيف االئتماين حملافظهم عن (أ) ومن الواجبات
املناطة بلجنة االستثمار تقدمي املشورة جمللس اإلدارة فيما يتعلق بالسيولة وخماطر سعر الفائدة .وقد عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل العام 2009م بحضور كافة األعضاء.

 .10إعداد وتأسيس الهيئة الشرعية
تعاقدت الشركة بتاريخ 2009/4/1م مع مكتب الدكتور /حممد علي القري لتقدمي االستشارات الشرعية جلميع منتجات وأنشطة الشركة التمويلية واالستثمارية ودراسة وتقومي
معامالت وإجراءات التأمني داخل الشركة وكذلك مراجعة جميع العقود اخلاصة مبنتجات وأنشطة الشركة للتأكد من عملها وفق الضوابط واملعايري الشرعية املعتمدة ،وكذلك
إعداد وتأسيس هيئة شرعية بالشركة وإعداد جميع إجراءاتها وأنظمتها.
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 .11الزكاة واملدفوعات النظامية والقروض
بلغ خمصص الزكاة املرتتب على الشركاء املؤسسني واملساهمني السعوديني (ميثلون نسبة  %73.75من إجمايل املساهمني يف الشركة)  5,838ألف ريال لفرتة العشرين
شهرًا املنتهية يف  31ديسمرب  .2009حيث سيتم دفع اخملصص قبل  30أبريل 2010م حسب تعليمات مصلحة الزكاة والدخل علمًا انه مل يتم دفع أي مبلغ خالل الفرتة السابقة،
هذا ومل تقم الشركة باالقرتاض خالل عام 2009م.

 .12السجالت احملاسبية وقدرة الشركة على مواصلة نشاط التأمني الصحي
لقد مت إعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية وتقر الشركة بأنه مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح ،وال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة
الشركة على مواصلة نشاطها وحتقيق النتائج اجليدة.

 .13نظام الرقابة الداخلية
أظهرت نتائج املراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة خالل عام 2009م ،كما قامت الشركة بتأسيس جلنة املراجعة لتعزيز هذه اإلجراءات والسعي على ضمان
تنفيذها على أكمل وجه ،كما تقوم كل من إدارة االلتزام واملراجعة الداخلية بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة للتأكد من تنفيذ األهداف املرجوة واالنسجام مع
األنظمة والتعليمات املعمول بها باململكة.

اخلامتة
وإذ يعرب جملس اإلدارة عن شكره وتقديره لعمالء الشركة الكرام على ما يولونها من ثقة غالية ،فأن اجمللس يسره أن يقدم خالص شكره وامتنانه جلميع املساهمني الذين
أصبح إلسهامهم دورًا كبريًا يف تطوير الشركة وجعلها شركة رائدة يف سوق التأمني الصحي السعودي .كما يسجل اجمللس شكره وتقديره أيضًا إلدارة الشركة وكافة
العاملني فيها على جهودهم اخمللصة التي بذلوها خالل العام والتي أسفرت عن حتقيق اجنازات متميزة ومتواصلة بأذن اهلل.
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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