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�إ�شـعـــار هــــام
تقدم هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عـن المعلومات المتعلقة ب�شركة بوبا العربية وبالأ�سهم المطروحة لالكتتاب .وعنـد تقـديـم طلـب االكتتاب في الأ�سهم
المطروحة للبيع� ،ستتم معاملـة الم�ستثمريـن على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على المعلـومـات التي تحـتـويـها هـذه الن�شـرة والتي يمـكن الح�صول على ن�سخ
منها من ال�شركة �أو البنك ال�سعودي البريطاني (“�ساب”)� ،أو البنوك الم�ستلمة� ،أو عن طريق زيارة موقع �ساب الإلكتروني )(www.sabb.com
�أو موقع �شركة بوبا العربية (� )www.bupa.com.saأو موقع هيئة ال�سوق المالية (.)www.cma.org.sa
عينت ال�شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (“ات�ش ا�س بي �سي”) كم�ست�شار مايل ومدير لالكتتاب ومتعهد لتغطية االكتتاب لها يف هذا ال�ش�أن
كما مت تعيني �ساب كبنك م�ستلم رئي�سي.
حتتوي هذه الن�شرة على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
املقرتحون الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (د) جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب
علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء الدرا�سات املمكنة و�إىل احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إىل جعل �أية �إفادة
واردة هنا م�ضللة.والتتحمل الهيئة وال�سوق املالية ال�سعودية �أية م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،والتعطي �أية تاكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي
نف�سها �صراحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت وعن �أية خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
�إن ال�شركة قامت بالتحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،مت احل�صول على جزء كبري من املعلومات
الواردة يف هذه الن�شرة بخ�صو�ص الأ�سواق التي تعمل فيها ال�شركة من تقديرات �إدارة ال�شركة ومن معلومات وبيانات وحتليالت متاحة للعموم من ن�شرات
ت�صدر عن مزودي بيانات ومعلومات و�أخبار ،وتتحمل ال�شركة كامل امل�س�ؤولية عن تقديرات ال�سوق والقطاع الواردة يف هذه الن�شرة واملن�سوبة �إليها .ومع �أنه ال
يوجد لدى �أي من ات�ش ا�س بي �سي �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة �أي �سبب للإعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها� ،إال
�أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من املعلومات املدرجة يف هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع .وعليه ،ف�إنه ال يوجد �أي بيان �أو �ضمان ب�صحة �أو �إكتمال � ٍأي من
هذه املعلومات من قبل ات�ش ا�س بي �سي �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم التي ميكن
ب�شكل �سلبي بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو �أية عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن �سيطرة
�أن تت�أثر ٍ
ال�شركة .وال ينبغي اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار �أو �أي تعامل �شفهي �أو خطي متعلق ب�أ�سهم االكتتاب ب�أنه وعد �أو �إقرار بتحقق الأرباح �أو النتائج �أو الأحداث
امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من �شركة بوبا العربية �أو امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي من م�ست�شاريهم للم�شاركة يف عملية االكتتاب .وتعترب
املعلومات املوجودة يف ن�شرة الإ�صدار ذات طبيعة عامة مت �إعدادها بدون اعتبار لأهداف اال�ستثمار الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية
اخلا�صة.ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى
مالءمة املعلومات املدرجة يف الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
يقت�صر هذا االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث
يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر كما يحظر توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم
االكتتاب يف �أي دولة �أخرى وتطلب ال�شركة وامل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ومدير االكتتاب من متلقي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.

�

معلومات عن ال�سوق والقطاع
�إن البيانات واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة عن ال�سوق واملعلومات الأخرى عن قطاع الت�أمني مت احل�صول عليها من م�صادر خمتلفة .و ِيعتقد ان هذه البيانات
وامل�صادر والتقديرات قد مت احل�صول عليها من م�صادر موثوقه وحيث �أن ال�شركة �أجرت التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة امل�صادر ،ومع �أنه ال يوجد لدى
ات�ش ا�س بي �سي �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر ا�سما�ؤهم يف ال�صفحة (و) �أي �سبب لالعتقاد بوجود معلومات غري �صحيحة مت�ضمنة يف تلك
امل�صادر والتقديرات� ،إال �أنه ال يوجد بيان �أو �ضمان ب�ش�أن دقة ومتام �أيا منها ،وت�شمل هذه امل�صادر:

( )1م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (“م�ؤ�س�سة النقد”)
�أن�شئت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1952م وت�شمل الوظائف الرئي�سية للم�ؤ�س�سة:
�e eإ�صدار العملة الوطنية (وهي الريال ال�سعودي)
e eالقيام بعمل م�صرف الحكومة
e eمراقبة الم�صارف التجارية
�e eإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي
�e eإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف
e eت�شجيع نمو النظام المالي و�ضمان �سالمته

م�ؤ�س�سة النقد
�ص.ب 2992 .الريا�ض 11169
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 463 3000 :فاك�س+966 1 466 2966 :
www.sama.gov.sa

( )2بزن�س مونيتر انترنا�شونال (“بي �أم �أي” �أو “)”BMI
ت�أ�س�ست بي �أم �أي يف عام 1984م وهي �شركة تقوم بن�شر تقارير و�أبحاث يف خمتلف املوا�ضيع الإقت�صادية والتي ت�شمل جمال املخاطرة يف ال�سيا�سة ،والتمويل،
والتحليل ،و التوقعات االقت�صادية.

بي �أم �أي

مريميد هاو�س
 2بادل دوك  -بالك فريرز
لندن �إي �سي  4يف  3دي �إ�س اململكة املتحدة
هاتف +44 20 7248 0468 :فاك�س+44 20 7248 0467 :
www.businessmonitor.com

ب

( )3ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمين (“�سوي�س ري” �أو”)”Swiss Re
وهي �شركة عاملية رائدة يف جمال �إعادة الت�أمني ت�أ�س�ست عام 1863م يف زيورخ� ،سوي�سرا؛ وتعمل يف �أكرث من  25دولة حول العامل .وت�صدر ال�شركة تقارير عن
قطاع الت�أمني يف العامل وهذه التقارير متاحة للعموم على �شبكه االنرتنت.

�سوي�س ري
Swiss Re

ميثانوكواي 60/50
�ص.ب - 8022 .زيورخ
�سوي�سرا
هاتف +41 43 285 2121 :فاك�س+41 43 285 2999 :
www.swissre.com
وقد �أعطت بي �أم �أي موافقتها ومل يتم �سحب تلك املوافقة على ا�ستخدام هذه التقارير ال�صادرة منها حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار� .أما املعلومات التي مت
احل�صول عليها من م�ؤ�س�سة النقد و�سوي�س ري ف�إنها متاحة للعموم ومل يتم طلب احل�صول على موافقتهم ال�ستخدام التقارير ال�صادرة منهم يف هذه الن�شرة.

التوقعات والإفادات الم�ستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات املو�ضوعة،
وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
متثل بع�ض التوقعات الواردة يف ن�شرة اال�صدار “افادات م�ستقبلية” .وي�ستدل على هذه االفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض الكلمات مثل “تعتزم”
�أو “تقدر” �أو “تعتقد” �أو “يتوقع” �أو “من املمكن” �أو “�سوف” �أو “ينبغي” �أو “متوقع” �أو “قد” �أو “يعتقد” �أو ال�صيغ النافية لهذه املفردات وغريها
من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�شركة احلالية فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء
امل�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر يف الأداء الفعلي �أو االجنازات �أو النتائج التي حتققها ال�شركة وت�ؤدي �إىل اختالفها ب�شكل كبري عما كان
متوقع ًا �صراح ًة �أو �ضمني ًا يف الإفادات املذكورة .وقد مت �إ�ستعرا�ض بع�ض املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صيال يف
�أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم “عوامل املخاطر”) .وفيما لو حتقق �أي واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو االمور غري املتيقنة �أو ثبت عدم �صحة �أو
دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج للأ�سهم ،تلتزم بوبا العربية بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة
على ن�شرة الإ�صدار وقبل ت�سجيل �أ�سهمها يف القائمة الرئي�سية (�أ) حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة �أو يف �أي م�ستند مطلوب
مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو (ب) ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وفيما عدا احلالتني املذكورتني ،ف�إن ال�شركة ال
تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو حوادث م�ستقبلية �أو خالف
ذلك .ونتيج ًة ملا تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور غري املتيقنة واالفرتا�ضات ،ف�إن توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث
على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا وعليه يجب على امل�ستثمرين املحتملني فح�ص جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات مع
عدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.
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دليـل ال�شـركـــة
�أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحون

1

املن�صب

ميثل

اال�سم
املهند�س ل�ؤي ه�شام ناظر

الرئي�س

�شركة جمموعة ناظر
القاب�ضة املحدودة

طل ه�شام ناظر

ا لع�ضو
املنتدب

بنجمني ديفيد كنت

ع�ضو

الدكتور داميان فن�سنت
مارميون

ع�ضو

وليم �ستيفن وارد

ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

عامر عبداهلل علي ر�ضا
املهند�س زهري حامد فايز
(�سيتم تعيينه خ�لال اجلمعية
ع�ضو
ا لت�أ �سي�سية )

العمر اجلن�سية
42

�سعودي

�شركة جمموعة ناظر
القاب�ضة املحدودة
ب ��وب ��ا انف�ستمنت�س
اوفر�سيز
ب ��وب ��ا انف�ستمنت�س
اوفر�سيز
ب ��وب ��ا انف�ستمنت�س
اوفر�سيز
اجلمهور
اجلمهور
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�سعودي
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بريطاين
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بريطاين

46

بريطاين
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�سعودي
�سعودي

اجلمهور
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�سعودي

الم�صدر� :شركة بوبا العربية

ا�سم وعنوان ال�شركة وممثليها
�شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين
�ص .ب 23807 .جدة 21436
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )2( 663 6936 :فاك�س+966 )2( 663 3636 :
www.bupa.com.sa
ممثل ال�شركة لدى الهيئة
طل ه�شام ناظر
�ص .ب 23807 .جدة 21436
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )2( 663 6936 :فاك�س+966 )2( 663 3636 :

 1لتفا�صيل ملكية ال�شركة والملكية المبا�شرة والغير مبا�شرة كما في تاريخ ن�شرة الإ�صدار ،يرجى مراجعة ق�سم “ال�شركة”.

د

امللكية املبا�شرة
1
يف ال�شركة
ال ميتلك (ال�شركة التي
ميثلها متتلك )%5
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ميثلها متتلك )%15
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ميثلها متتلك )%15
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ال ميتلك
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نعم
نعم

ال
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-

نعم

ال

�سكرتري جمل�س �إدارة ال�شركة
مارك الن�س �سوتكلف
�ص.ب 23807 .جدة 21436
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )2( 663 6936 :فاك�س+966 )2( 663 3636 :
م�س�ؤول عالقات امل�ساهمني
فادي محي الدين دياب
�ص.ب 23807 .جدة 21436
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )2( 663 6936 :فاك�س+966 )2( 663 3636 :

البنك الرئي�سي لل�شركة كما في تاريخ ن�شرة الإ�صدار
البنك ال�سعودي البريطانـي
�شارع الأمير عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص .ب 9084 .الريا�ض 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 405 0677 :فاك�س+966 )1( 405 0660 :
www.sabb.com.sa

م�سجل الأ�سهـم

ت ــداول
�أبراج التعاونية  700طريق الملك فهد
�ص .ب 60612 .الريا�ض 11555
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 218 1200 :فاك�س+966 )1( 218 1260 :
www.tadawul.com.sa

هـ

الم�ست�شــارون
الم�ست�شار المالي ومدير االكتتاب

ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية المحدودة

طريق الملك عبداهلل
�ص .ب 9084 .الريا�ض 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 470 3128 :فاك�س+966 )1( 470 6930 :
www.hsbcsaudi.com

الم�ست�شار القانوني لالكتتاب

مكتب المحامي محمد �آل ال�شيخ بالتعاون مع وايت �آند كي�س (�أل �أل بي)
�ص .ب 17411 .الريا�ض 11484
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 464 4006 :فاك�س+966 )1( 465 1348 :
www.whitecase.com

الم�ست�شار القانوني لال�ستحواذ

Wragge&Co
راجيي �آند كومباني

 3واتر هاو�س �سكوير  142هولبورن
لندن �إي �سي � 1إن � 2إ�س دبليو
المملكة المتحدة
هاتف +44 870 903 1000 :فاك�س+44 870 904 1099 :
www.wragge.com

المحا�سبون القانونيون
ارن�ست و يونغ

الدور الرابع – مبنى فلور العربية
�ص .ب 3795 .الخبر 31952
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966) 3 (882 5414 :فاك�س+966) 3 (882 7224 :
www.ey.com

و

ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم

�ص .ب 213 .الريا�ض 11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 463 0018 :فاك�س+966 )1( 463 0865 :
www.deloitte.com

الخبير الإكتواري

منار �سيغما للخدمات المالية

�ص .ب 341905 .الريا�ض 11333
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 211 3344 :فاك�س+966 )1( 211 2434 :
www.manarsigma.com

م�ست�شار العالقات العامة و الم�ست�شار الإعالمي

ميماك �أوجلفي

الدور التا�سع ،مكتب رقم 6-901 :مبني ال�سهيلي التجاري� ،شارع الأندل�س
�ص.ب 7868 .جدة  ،21472المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )2( 2651 0704 :فاك�س+966 )2( 2653 3800 :
www.memacogilvy.com

تنويه:
قدم امل�ست�شارون �أعاله موافقتهم اخلطية على الإ�شارة �إىل �أ�سمائهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه ومل يتم �سحب تلك املوافقة حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار .هذا ،وال
ميتلك �أي من امل�ست�شارين �أعاله �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقربائهم �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة.

ز

متعهد تغطية االكتتاب
ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية المحدودة
طريق الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
�ص .ب 9084 .الريا�ض 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 470 3128 :
فاك�س+966 )1( 470 6930 :
www.hsbcsaudi.com

البنوك الم�ستلمة
البنك ال�سعودي البريطاني

�شارع الأمير عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص ب  ،9084الريا�ض 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 405 0677 :
فاك�س+966 )1( 405 0660 :
www.sabb.com.sa

البنك الأهلي التجاري

طريق الملك عبدالعزيز
�ص ب  ،3555جدة 21481
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )2( 649 3333 :
فاك�س+966 )2( 643 7426 :
www.alahli.com.sa

البنك العربي الوطني

�شارع الملك في�صل
�ص ب  ،9802الريا�ض 11423
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 402 9000 :
فاك�س+966 )1( 402 7747 :
www.anb.com.sa

بنك الريا�ض

طريق الملك عبد العزيز
�ص ب  ،22622الريا�ض 11614
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 401 3030 :
فاك�س+966 )1( 404 2618 :
www.riyadhbank.com

مجموعة �سامبا المالية

طريق الملك عبد العزيز
�ص ب  ،833الريا�ض 11421
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 477 4770 :
فاك�س+966 )1( 479 9402 :
www.samba.com.sa

ح

ملخـ�ص االكتتـاب
ال�شركة

�شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين (وي�شار �إليها يف هذه الن�شرة بـ “بوبا العربية” �أو “ال�شركة”) ،وهي
�شركة م�ساهمة �سعودية حتت الت�أ�سي�س مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  279ال�صادر بتاريخ 1428/8/28هـ
(املوافق 2007/9/10م) واملر�سوم امللكي رقم م 74/بتاريخ 1428/8/29هـ (املوافق 2007/9/11م) القا�ضي
باملوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة وفقا لنظام ال�شركات ال�صادر باملر�سوم امللكي (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ
ونظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم  32وتاريخ 1424/6/2ه �ـ والئحته
التنفيذية ال�صادرة مبوجب القرار الوزاري رقم  596/1وتاريخ 1425/3/1هـ.

الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�س بعد �إتمام عملية الطرح العام وانعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية� ،ستقوم ال�شركة بتقديم طلب �إلى وزير التجارة
وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .و�ستعتبر بوبا العربية قد ت�أ�س�ست من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن
ال�شركة
ت�أ�سي�سها.
�أغرا�ض ال�شركة

�سوف تزاول ال�شركة �أعمال الت�أمين التعاوني والت�أمين الطبي والرعاية ال�صحية وفقا لأحكام نظام مراقبة
�شركات الت�أمين التعاوني واللوائح التنفيذية وتعديالتها وكافة الأنظمة ذات ال�صلة في المملكة العربية
ال�سعودية ،و�سوف يتوجب على ال�شركة الح�صول على الرخ�صة الالزمة من م�ؤ�س�سة النقد بعد �صدور ال�سجل
التجاري لمزاولة ن�شاطها الت�أميني الذي ترغب بمزاولته .يرجى مراجعة ق�سم “المنتجات والخدمات” من
ن�شرة الإ�صدار .و�سوف تقوم ال�شركة بمزاولة الأعمال الم�شار �إليها بعد قيامها باال�ستحواذ على بوبا ال�شرق
الأو�سط والمحفظة الت�أمينية التابعة لها في المملكة.

ر�أ�س مال ال�شركة

 400.000.000ريال �سعودي.

�سعر االكتتاب

 10رياالت �سعودية لل�سهم.

�إجمالي عدد الأ�سهم الم�صدرة

� 40.000.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب

� 16.000.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

ن�سبة �أ�سهم االكتتاب من الأ�سهم
الم�صدرة

 %40من ر�أ�س المال الم�صدر لل�شركة.

القيمة اال�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم.

القيمة الإجمالية للأ�سهم
المطروحة لالكتتاب

 160.000.000ريال �سعودي.

الحد الأدنى لالكتتاب

� 50سهم.

قيمة الحد الأدنى لالكتتاب

 500ريال �سعودي.

الحد الأق�صى لالكتتاب

� 100.000سهم.

قيمة الحد الأق�صى لالكتتاب

 1.000.000ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

و�سيتم ا�ستخدام �صافي متح�صالت االكتتاب بعد ح�سم م�صروفات االكتتاب وم�صاريف ما قبل الت�شغيل
(“�صافي متح�صالت االكتتاب”) بالإ�ضافة �إل��ى ر�أ���س المال المدفوع من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
لتمويل عمليات وا�ستثمارات ال�شركة والتي تتمثل ب�شكل رئي�سي باال�ستحواذ على �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط
(“اال�ستحواذ”) ،ومن ثم اال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية التابعة لها بالمملكة العربية ال�سعودية ،يرجى
مراجعة ق�سم “اال�ستحواذ” من ن�شرة الإ�صدار .و�سوف يتم ا�ستخدام ما يتبقى من متح�صالت االكتتاب
في تطوير �أعمال ال�شركة الت�أمينية مع المحافظة على هام�ش المالءة المطلوب والحد الأدنى من ر�أ�س مال
ال�شركة وفقا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ،يرجى مراجعة ق�سم
“ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”.

ط

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

�سوف يتم الإع�لان عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه يوم 1429/3/12ه� �ـ (الموافق
2008/3/20م)� .إن الحد الأدنى للتخ�صي�ص هو خم�سين (� )50سهما لكل مكتتب ،و�سيتم تخ�صي�ص ما
يتبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب
�إلى �إجمالي الأ�سهم المطلوب االكتتاب فيها .و�إذا تجاوز عدد المكتتبين ثالثمائة وع�شرون �ألفا ()320.000
مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص (� 50سهم) و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد
المكتتبين .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عن عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص
ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق المالية .راجع ق�سم “التخ�صي�ص ورد الفائ�ض” من هذه الن�شرة.

الفائ�ض

�سوف يتم �إع��ادة فائ�ض االكتتاب (�إن وج��د) �إل��ى المكتتبين دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير
االكتتاب �أو البنوك الم�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه يوم
1429/3/12هـ (الموافق 2008/3/20م) .ف�ض ًال راجع ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب”.

فترة االكتتاب

�سيبد�أ االكتتاب في يوم 1429/2/30هـ (الموافق 2008/3/8م) وي�ستمر لفترة ثمانية (� )8أيام �شاملة �آخر
يوم لإغالق االكتتاب وهو 1429/3/7هـ (الموافق 2008/3/15م).

توزيع الأرباح

ت�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد ابتداء االكتتاب و�إعالن ت�أ�سي�سها وعن
ال�سنوات المالية التي تليها( .راجع ق�سم “�سيا�سة توزيع الأرباح”).

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ،ولي�س لأي م�ساهم حقوق ت�صويت تف�ضيلية .يمنح كل �سهم �صاحبه الحق
في �صوت واحد ،ويحق لكل م�ساهم لديه (� )20سهم ًا على الأقل الح�ضور والت�صويت في اجتماع الجمعية
العامة .لالطالع على تفا�صيل حقوق الت�صويت في ال�شركة راجع ق�سم “ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة”.

القيود على الأ�سهم

يخ�ضع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف في �أ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل
كل منها عن اثني ع�شر �شهرا (“فترة الحظر”) من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجب الح�صول على موافقة هيئة
ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء فترة الحظر.
ويتوجب على ال�شركة �إبالغ م�ؤ�س�سة النقد عن ن�سبة التملك التي تزيد عن  %5وعن �أي تغيير الحق في هذه
الن�سبة.

�إدراج الأ�سهم في القائمة الر�سمية لم يكن هناك �سوق للأ�سهم �سوا ًء داخل المملكة �أو �أي مكان �آخر قبل طرحها لالكتتاب العام .وقد تقدمت
ال�شركة بطلب للهيئة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية ،وتمت الموافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وكافة
الم�ستندات الم�ؤيدة التي طلبتها الهيئة .وقد تم الح�صول على جميع الموافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح
الأ�سهم .ومن المتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم و�صدور
القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة( .راجع ق�سم “تواريخ مهمة للمكتتبين”).
عوامل المخاطرة

ي

يوجد مخاطر معينة تتعلق باال�ستثمار في هذا االكتتاب .ويمكن ت�صنيف هذه المخاطر في (�أ) المخاطر
المتعلقة بن�شاط ال�شركة( ،ب) المخاطر المتعلقة بال�سوق والبيئة الت�شريعية ،و(جـ) المخاطر المتعلقة
بالأ�سهم العادية  .وقد تم تحليل هذه المخاطر في ق�سم “عوامل المخاطرة” من ن�شرة الإ�صدار هذه ويجب
مراجعة هذا الق�سم بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب.

تواريخ مهمة للمكتتبين
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
فرتة االكتتاب

التاريخ
من يوم 1429/2/30هـ (املوافق 2008/3/8م)
حتى 1429/3/7هـ (املوافق 2008/3/15م)

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

يوم 1429/3/7هـ (املوافق 2008/3/15م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و�إعادة املبالغ الفائ�ضة

يوم 1429/3/12هـ (املوافق 2008/3/20م)

�إعادة فائ�ض �أموال االكتتاب للمكتتبني (يف حال وجود فائ�ض لالكتتاب)

يوم 1429/3/12هـ (املوافق 2008/3/20م)

تاريخ بدء تداول الأ�سهم

بعد االنتهاء من جميع الإجراءات ذات العالقة

اجلدول الزمني والتواريخ امل�شار �إليها �أعاله تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل ال�صحافة املطبوعة.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على املكتتبني الأفراد وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .و�ستتوفر
طلبات االكتتاب (“طلبات االكتتاب”) خالل فرتة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك امل�ستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات املبينة يف
ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�شرة .ب�إمكان املكتتبني الذين �سبق لهم امل�شاركة يف الإ�صدارات الأولية ال�سابقة االكتتاب عن طريق الإنرتنت،
�أو الهاتف امل�صريف� ،أو ال�صراف الآيل ،يف �أي فرع من فروع البنوك امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�ستيفاء ال�شروط التالية )1 :يجب
�أن يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى �إحدى البنوك امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات و � )2أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيريات على البيانات ال�شخ�صية للمكتتبني
ب�إ�ضافة �أو حذف �أحد �أفراد عائلته.
فيما يخت�ص بطلبات االكتتاب ،يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب” يف هذه الن�شرة .ويجب على
كل مكتتب �أن يوافق على كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية،
يف حالة عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ا�ستالمه من مدير االكتتاب �أو �أحد البنوك امل�ستلمة .ويعترب طلب
االكتتاب عندئذ اتفاق ًا بني املكتتب وال�شركة؛ ملزيد من املعلومات ف�ض ًال راجع ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب”.

ك

ملخ�ص للمعلومات الأ�سا�سية
يعترب هذا امللخ�ص نبذ ًة موجز ًة عن املعلومات املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار وال ي�شمل كافة املعلومات التي قد تهم املكتتبني .ويجب على م�ستلمي هذه الن�شرة
قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة .وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات املدرجة يف هذه الن�شرة يف ق�سم “تعريفات واخت�صارات”
من ن�شرة الإ�صدار.

نبذة عن ال�شركـة
بوبا العربية هي �شركة م�ساهمة �سعودية حتت الت�أ�سي�س مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  279وتاريخ 1428/8/28هـ ،املوافق 2007/9/10م ،ووفق ًا للمر�سوم
امللكي رقم م 74/بتاريخ 1428/8/28هـ املوافق 2007/9/11م .ويقع مركز ال�شركة الرئي�سي يف مدينة جدة يف اململكة العربية ال�سعودية.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع  400مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل  40مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
بـ  24مليون �سهم تبلغ قيمتها الإجمالية املدفوعة  240مليون ريال �سعودي ،ومتثل  %60من ر�أ�س مال ال�شركة والتي مت ايداعها يف ح�ساب ال�شركة لدى البنك
ال�سعودي الربيطاين (�ساب) .كما �سيتم طرح  16مليون �سهم اكتتاب ومتثل  %40من ر�أ�س مال ال�شركة للجمهور ب�سعر ( )10رياالت لل�سهم الواحد.
وبعد اكتمال عملية الطرح واجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية� ،سيتم تقدمي طلب �إىل معايل وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،و�ستعترب ال�شركة
ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة عامة اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
وعقب ت�أ�سي�س ال�شركة ،ف�سوف تقوم بتقدمي طلب مل�ؤ�س�سة النقد للح�صول على ترخي�ص للبدء يف مزاولة �أعمال الت�أمني يف اململكة ومن ثم �ستقوم با�ستكمال
الإجراءات الالزمة و�أخذ املوافقات املطلوبة لعملية اال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط (طبقا لتقييم يتم املوافقة عليه بوا�سطة اجلهات الر�سمية وم�ساهمي
بوبا ال�شرق الأو�سط) .و�سوف تقوم ال�شركة عندها باال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها يف اململكة العربية ال�سعودية .وملزيد من
املعلومات حول اال�ستحواذ املقرتح يرجى مراجعة ق�سم (“اال�ستحواذ”) �ضمن ن�شرة الإ�صدار.

�إ�ستراتيجية العمل
بعد ا�ستكمال اال�ستحواذ� ،سوف تقوم ال�شركة با�ستهداف قطاع الت�أمني ال�صحي ال�ستكمال م�سرية بوبا ال�شرق الأو�سط م�ستغلة بذلك اخلربات املميزة بهدف
ا�ستكمال ما مت حتقيقه من اجنازات على مدى ال�سنوات ال�سابقة.
�سوف تقدم بوبا العربية عددا من برامج الت�أمني ال�صحي مبا يتوافق مع متطلبات جمل�س ال�ضمان ال�صحي ومتطلبات ال�سوق التي تتغري من حني لآخر .كما
�ستمنح ال�شركة عمالئها خيارات زيادة ميزات �إ�ضافية لتلك الربامج عند رغبتهم بذلك.
وت�سعى بوبا العربية �إىل �أن ت�صبح يف موقع الريادة �ضمن قطاع تقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي يف اململكة .لذا ف�إنها �سوف تعمل على التحقق �أن منتجاتها تتفق
مع متطلبات اجلهات الر�سمية فيما يتعلق بربامج الت�أمني التي �ستقدمها كما �ستعطي عمالئها فر�صة االختيار من �ضمن �شبكة وا�سعة من مقدمي خدمات
الرعاية ال�صحية لتحقيق �أعلى م�ستويات اخلدمة .ومع زيادة الطلب على الت�أمني ال�صحي بهدف تغطية املقيمني العاملني يف اململكة� ،سوف تعمل بوبا العربية
على حتقيق �أف�ضل معدالت النمو بهدف زيادة ربحيتها وذلك من خالل مراجعة عملياتها وزيادة طاقتها اال�ستيعابية مع املحافظة على التح�سني امل�ستمر
خلدماتها النوعية بهدف جذب واملحافظة على عمالء ال�شركة.

ل

ر�ؤية ور�سالة ال�شركة
الر�ؤية

“رعاية الأفراد الذين ي�أمتنوننا على �صحتهم”

الر�سالة

“�إعطاء �أفراد املجتمع فر�صة التمتع بحياة �صحية ذات �إنتاجية”

المزايا التناف�سية
عند اكتمال عملية اال�ستحواذ� ،ستمتلك ال�شركة امتيازات قوية وبذلك تتوقع ال�شركة �أن تتم ترجمتها ملزايا تناف�سية وربحية عالية لت�صبح ركيزة �أ�سا�سية
مقارنة مبناف�سيها �ضمن قطاع الت�أمني ال�صحي .وت�شمل هذه املزايا ما يلي:
e eخبرات الإدارة العليا والموظفين؛
e eتكامل نظام تقنية المعلومات؛
e eخبرات دولية في مجال الرعاية ال�صحية؛
e eالتخ�ص�ص في مجال الت�أمين ال�صحي الخا�ص؛
e eم�ساهمون م�ؤ�س�سون ذوو مكانة مرموقة؛
e eوجود قاعدة عمالء كبيرة وح�صة كبيرة من �سوق الت�أمين ال�صحي؛
e eالعالقة الوطيدة بين ال�شركة ومقدمي خدمات الرعاية ال�صحية؛
�e eإدارة تتمحور على خدمة و�إر�ضاء العمالء.
للإطالع على تفا�صيل املزايا التناف�سية لل�شركة ،يرجى مراجعة ق�سم “املزايا التناف�سية” من ن�شرة الإ�صدار.
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1تعريفات واخت�صارات

امل�صطلح

التعريف

ات�ش ا�س بي �سي
اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية

ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدوده (.)HSBC
االجتماع الذي ينعقد طبق ًا لأحكام املادة ( )61من نظام ال�شركات على النحو املبني ب�شكل �أكرث تف�صي ًال يف
الق�سم  8-13من ن�شرة الإ�صدار.

الإدارة

�إدارة �شركة بوبا العربية.

اال�ستحواذ

اال�ستحواذ على �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط املحدودة كما هو مو�ضح يف ق�سم (“اال�ستحواذ”) من هذه
الن�شرة .ويتوقف هذا اال�ستحواذ على موافقة م�ساهمني ال�شركة �أو طبق ًا ل�شروط اال�ستحواذ املوافق عليها
من قبل ال�شركة وم�ساهمي بوبا ال�شرق الأو�سط.

الأ�سهم

� 40.000.000سهم من �أ�سهم ال�شركة مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم.

�أ�سهم االكتتاب

� 16.000.000سهم من الأ�سهم العادية ل�شركة بوبا العربية.

�أقارب

الزوج والزوجة والأطفال.

االكتتاب �أو الطرح

الطرح الأويل لعدد � 16.000.000سهم عادي لالكتتاب العام ومتثل  %40من �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر
ل�شركة بوبا العربية.

البحرين

مملكة البحرين.

بوبا	

برت�ش يونايتد بروفيدنت ا�سو�سيا�شن ليمتد (� )British United Provident Association Ltdشركة
خا�صة حمدودة ب�ضمانات وبدون ر�أ�س مال ت�أ�س�ست يف �إجنلرتا و ويلز.

بوبا انف�ستمنت�س اوفر�سيز

�شركة بوبا انف�ستمنت�س اوفر�سيز ليمتد ( )BUPA Investments Overseas Limitedوهي �شركة
ت�أ�س�ست يف �إجنلرتا و ويلز� .شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل �شركة بوبا فينان�س بي �أل �سي.

بوبا ال�شرق الأو�سط

�شركة بوبا ال�شرق الأو�سط املحدودة ،التي ت�أ�س�ست يف مملكة البحرين عام 1997م.

بوبا ميدل اي�ست هولدينجز �أو بوبا
القاب�ضة

�شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م وهي �شركة ت�أ�س�ست يف البحرين يف عام 2005م.

بوبا العربية �أو ال�شركة

�شركة �سعودية م�ساهمة حتت الت�أ�سي�س.

بوبا ِفن

�شركة بوبا فينان�س بي �أل �سي ( )BUPA Finance PLCوهي �شركة ت�أ�س�ست يف �إجنلرتا و ويلز .وهي
�شركة تابعة ومملوكة من قبل بوبا.

البنوك امل�ستلمة

�ساب وجمموعة �سامبا املالية والبنك العربي الوطني وبنك الريا�ض والبنك الأهلي التجاري.

الت�أمني

هو �آلية التعاقد لتحويل �أعباء املخاطر من امل�ؤ َّمن لهم �إىل امل� ِّؤمن ،وتعوي�ض من يتعر�ض منهم لل�ضرر �أو
اخل�سارة من قبل امل� ِّؤمن.

تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية.

التعاونية للت�أمني

ال�شركة التعاونية للت�أمني التعاوين.

اجلريدة الر�سمية

�أم القرى ،اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.

ريال

ريال �سعودي.

�ساب

البنك ال�سعودي الربيطاين.

1

�سعر االكتتاب

 10رياالت �سعودية لكل �سهم من �أ�سهم االكتتاب.

�سوق الأ�سهم

هو �سوق الأ�سهم ال�سعودي.

�شركة �أ�سا�س

�شركة �أ�سا�س للرعاية ال�صحية املحدودة.

ال�شخ�ص	

ال�شخ�ص الطبيعي او االعتباري.

القائمة الر�سمية

قائمة بالأوراق املالية تعدها الهيئة مبقت�ضى قواعد الت�سجيل والإدراج.

فرتة االكتتاب

امل��دة التي تبد�أ بتاريخ 1429/2/30ه� �ـ (املوافق 2008/3/8م) وت�ستمر حتى 1429/3/7ه� �ـ (املوافق
2008/3/15م).

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية مبوجب املادة  6من نظام ال�سوق املالية ال�صادر
مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق 2003/7/31م) وتعديالته.

جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني لل�شركة والذين �سيتم تعيينهم يف اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة .للإطالع
على �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني الرجاء مراجعة ق�سم “هيكل ال�شركة” من هذه الن�شرة.

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م)32/
بتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق 2003/7/31م).

متعهد التغطية

ات�ش ا�س بي �سي ،الذي مت تعيينه من قبل ال�شركة كمتعهد للتغطية فيما يتعلق بالأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين �أو جمل�س جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين الذي ت�أ�س�س مبوجب نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين ال�صادر مبوجب
املر�سوم امللكي رقم م 10/وتاريخ ( 1420/5/1املوافق 1999/8/13م).
ال�ضمان ال�صحي

2

جمموعة ات�ش ا�س بي �سي القاب�ضه

جمموعة ات�ش ا�س بي �سي القاب�ضة ( )HSBC Holding PLCو�شركاتها التابعة لها.

جمموعة بوبا

بوبا و�شركاتها التابعة لها.

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية.

2

2عوامل املخاطرة

يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة �أدناه .وقد
يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية ب�شكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث �أو تحََ ُقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة
الرئي�سية يف الوقت احلايل �أنها جوهرية� ،أو �أي خماطر �أخرى مل يت�سنى للإدارة الرئي�سية �أن حتددها �أو التي تعتقد �أنها غري جوهرية� ،أو اذا �أ�صبحت هذه
الأخرية خماطر ًا جوهرية .قد ي�ؤدي حدوث �إحدى �أو بع�ض هذه املخاطر �إىل انخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر كامل �أو جز ًء من ا�ستثماره
يف الأ�سهم.

222

2املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة

2 22222اال�ستحواذ على �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط وحمفظتها الت�أمينية
عقب ا�ستكمال �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة� ،ستبد�أ ال�شركة يف �أ�سرع وقت ممكن باال�ستحواذ على �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط وهي �شركة م�سجلة يف البحرين.
وتتكون هذه املحفظة الت�أمينية من �أق�ساط ت�أمني ووثائق ت�أمني �صحي �صادرة يف اململكة ومن املزمع �أن تنتقل هذه الأن�شطة حلوزة ال�شركة بعد اال�ستحواذ
مبا�شرة مبا فيها االلتزامات النا�شئة عن ذلك.
و�سيتم تقييم املحفظة الت�أمينية التابعة لبوبا ال�شرق الأو�سط طبقا للتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد .ومت�شيا مع تلك التعليمات ،فقد قامت ال�شركة
بتعيني منار �سيغما للخدمات املالية (منار �سيغما) كخرباء اكتواريني م�ستقلني ،للت�أكد من كفاية االحتياطيات؛ كما مت تعيني ارن�ست و يونغ كمحا�سبني قانونيني
م�ستقلني لإجراء درا�سة مالية م�ستفي�ضة ()Due Diligence؛ فيما مت تعيني ديلويت �آند تو�ش كمحا�سبني قانونيني م�ستقلني لإ�صدار القيمة املقدرة لبوبا
ال�شرق الأو�سط با�ستخدام مناذج م�ؤ�س�سة النقد 2ونتائج درا�سة ارن�ست و يونغ ومنار �سيغما.
وكما جاء يف � 2-1-2أدناه ،ف�إنه على ال�شركة احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد لال�ستحواذ على املحفظة الت�أمينية التابعة لبوبا ال�شرق الأو�سط عمال
بتعليمات امل�ؤ�س�سة ،بالإ�ضافة �إىل موافقة اجلهات املعنية يف البحرين .وبالرغم �أن ال�شركة �ستعمل على احل�صول على املوافقات الالزمة يف �أقرب فر�صة ممكنة
ال�ستكمال اال�ستحواذ ،ف�إنه ال يوجد �ضمان بخ�صو�ص توقيت االنتهاء من ذلك �أو بخ�صو�ص توقيت بداية ن�شاط ال�شركة .وحيث �أن التقييم النهائي لبوبا ال�شرق
الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها مل يعتمد بعد من م�ؤ�س�سة النقد ب�شكل نهائي ،ف�إنه ال يوجد �ضمان �أن يكون ر�أ�س مال ال�شركة كافيا ال�ستكمال اال�ستحواذ
و�أن هام�ش املالءة ور�أ�س مال ال�شركة �ضمن احلدود املطلوبة وفقا للتعليمات ذات ال�صلة وبالتايل ،فقد ت�ضطر ال�شركة �إىل زيادة ر�أ�س مالها �إذا ما �أرادت �أن
ت�ستكمل اال�ستحواذ مما قد ي�ؤثر على �سعر و�سيولة �أ�سهم ال�شركة املتداولة.
وبح�سب التعليمات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد ،فقد مت منح �شركات الت�أمني الأجنبية العاملة يف اململكة ومنها بوبا ال�شرق الأو�سط فرتة �سماح تنتهي يف ابريل
2008م للتوقف عن ممار�سة �أعمالها يف اململكة .ومبا �أن اال�ستحواذ على �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط وحمفظتها الت�أمينية يف اململكة �سيخ�ضع ملوافقة م�ؤ�س�سة
النقد واجلهات املعنية يف البحرين ،ف�إن توقيت ا�ستكمال اال�ستحواذ وتوقيت بدء مزاولة ال�شركة �أعمال بوبا ال�شرق الأو�سط يف اململكة كخلف لها يعترب خارج
نطاق �سيطرة ال�شركة .و�سوف تعتمد قدرة ال�شركة على حتويل املحفظة الت�أمينية التابعة لبوبا ال�شرق الأو�سط ،دون حدوث معوقات ،على كيفية تعامل م�ؤ�س�سة
النقد مع انتهاء فرتة ال�سماح امل�شار �إليها وكذلك على و�ضع �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة كبوبا ال�شرق الأو�سط .على �ضوء ما تقدم ،يتعني على امل�ساهمني
معرفة املخاطر املتعلقة باال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها يف اململكة العربية ال�سعودية.

2 22222املخاطر املتعلقة بانتقال الن�شاط �إىل �شركة بوبا العربية
تخ�ضع عملية اال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها يف اململكة �إىل موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف اململكة و م�صرف
البحرين املركزي يف البحرين ،بالإ�ضافة �إىل اجلمعية العمومية لل�شركة .ويتوقف �إ�صدار مثل هذه املوافقات على اعتماد اجلهات الر�سمية يف اململكة ويف
البحرين والتي قد تقوم بفر�ض �شروطا قد ال تكون يف �صالح ال�شركة.
كما يخ�ضع انتقال ن�شاط بوبا ال�شرق الأو�سط �إىل بوبا العربية مبا فيها املحفظة الت�أمينية يف اململكة حل�صول ال�شركة على الرتخي�ص الالزم ملزاولة ن�شاط
الت�أمني من م�ؤ�س�سة النقد و�أي موافقات �أخرى من �أطراف ثالثة .وال يوجد �أي �ضمان ب�أن تتمكن ال�شركة من احل�صول على ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد
واملوافقات الأخرى.

 2ت�شمل هذه النماذج جداول الكرتونية افرتا�ضية معدة بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد يتم ا�ستخدامها يف عملية التقييم.
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2 22222املخاطر املتعلقة باملحفظة الت�أمينية
من املزمع �أن تقوم ال�شركة باال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط وعلى حمفظتها الت�أمينية يف ال�سعودية التي تت�ضمن �أق�ساط ت�أمينية ووثائق ت�أمني �صحية.
وتت�ضمن خدمات الت�أمني ال�صحي عادة مطالبات ت�أمني بقيم مادية كبرية وبهوام�ش ربح منخف�ضة .وبالتايل ،ف�إن �أي زيادة يف تكلفة اخلدمات الطبية بوا�سطة
مقدمي تلك اخلدمات �سوف ينعك�س على مبالغ مطالبات الت�أمني مما قد ي�ؤثر على ربحية ال�شركة.

2 22222كفاية االحتياطيات
يعتمد جناح ال�شركة على قدرة الإدارة على تقدير املخاطر امل�صاحبة للأعمال التي تقوم ال�شركة بالت�أمني عليها.
بعد �أن تبد�أ ال�شركة ن�شاطها الت�أميني وتبد�أ بت�سجيل االلتزامات النا�شئة عن اخل�سائر غري املدفوعة ،ف�إنه �سيتم �أي�ضا تكوين احتياطات ملقابلة االلتزامات
وذلك �ضمن قائمة املركز املايل .و�سوف متثل هذه االحتياطيات تقديرات للخ�سائر املبلغ عنها وكذلك اخل�سائر غري املبلغ عنها وح�ساب م�صاريف ت�سوية
اخل�سائر .وال متثل تلك االحتياطات مقدار اخل�سائر املتوقعة ب�شكل دقيق بل هي تقديرات ملا تتوقع ال�شركة �أن تكلفها املطالبات ب�شكل نهائي .وت�ستند هذه
التقديرات على التوقعات االكتوارية والإح�صائية وعلى تقديرات ال�شركة املبنية على املعلومات املتاحة حينها ،وكذلك التقديرات املتعلقة بالتوجهات امل�ستقبلية
املتعلقة بحقيقة املطالبات وعددها وعوامل فنية �أخرى .ويتم �إعادة النظر ومراجعة التقديرات املتعلقة باحتياطيات اخل�سائر مبا يتما�شى مع خربات ال�شركة
املرتاكمة وكذلك املقدار الفعلي لت�سوية املطالبات املبلغ عنها .ويعترب تكوين م�ستوى دقيق من االحتياطيات املتعلقة باخل�سائر بطبيعتها الغري م�ؤكدة عملية غري
م�ضمونة وذلك ح�سبما يقت�ضيه هذا القطاع من ال�سوق.
وقد ت�ؤدي هذه العملية الغري م�ؤكدة الحت�ساب االحتياطيات �إىل �أن تكون احتياطيات ال�شركة يف �أي وقت من الأوقات غري كافية ملقابلة اخل�سائر .و�إذا ما جتاوزت
املطالبات الفعلية احتياطيات ال�شركة واخل�سائر امل�سجلة فقد ت�ضطر ال�شركة �إىل القيام بزيادة تلك االحتياطيات ،مما قد ي�ؤثر ت�أثريا �سلبي ًا على مركزها
املايل ونتائج �أعمالها.

�2 22222سحب الرتخي�ص املمنوح من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
مت املوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب قرار جمل�س الوزاراء رقم  279وتاريخ 1428/8/28هـ (املوافق 2007/9/10م) ،ووفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م74/
وتاريخ 1428/8/29هـ (املوافق 2007/9/11م) .وعقب الإعالن الر�سمي عن ت�أ�سي�س ال�شركة و�إ�صدار �سجلها التجاري ،ف�سوف تقوم ال�شركة بتقدمي طلب �إىل
م�ؤ�س�سة النقد للح�صول على الرتخي�ص الالزم للبدء مبزاولة �أعمال الت�أمني وفقا ل�شروط حمددة من قبل امل�ؤ�س�سة والتي قد تكون ا�ستوفيت بوا�سطة ال�شركة
�أو �أن يكون على ال�شركة ا�ستيفاءها حتى تتمكن من احل�صول على ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد .و�إذا ما �أخفقت ال�شركة با�ستيفاء �شروط م�ؤ�س�سة النقد املتعلقة
بالرتخي�ص ملزاولة �أعمالها ،فقد ال يت�سنى لل�شركة احل�صول على ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد للبدء مبزاولة �أعمالها.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إنه يتوجب على ال�شركة �أن تتقيد باملادة  76من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين بعد ح�صولها على ترخي�ص م�ؤ�س�سة
النقد ،لكي ال تتعر�ض �إىل �سحب الرتخي�ص املمنوح من قبل امل�ؤ�س�سة وتن�ص املادة  76من الالئحة التنفيذية على ما يلي:
 .1للم�ؤ�س�سة طلب �سحب ترخي�ص ال�شركة �أو مزود خدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني يف احلاالت الآتية:
�e eإذا لم يمار�س الن�شاط المرخ�ص له خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص؛
تف ال�شركة بمتطلبات النظام �أو الالئحة التنفيذية؛
�e eإذا لم ِ
�e eإذ تبين للم�ؤ�س�سة �أن مقدم طلب الترخي�ص قد تعمد تزويدها بمعلومات �أو بيانات غير �صحيحة؛
�e eإذا تبين للم�ؤ�س�سة �أن حقوق الم�ؤمن لهم �أو الم�ستفيدين �أو الم�ساهمين معر�ضة لل�ضياع نتيجة للطريقة التي يمار�س بها الن�شاط؛
�e eإذا �أفل�ست ال�شركة �أو �أ�صبحت �أ�صولها الثابتة غير كافية لأداء �أعمالها؛
�e eإذا مار�ست ال�شركة الن�شاط ب�أ�سلوب متعمد للن�صب واالحتيال؛
تف ال�شركة بما ورد في المادة  68من الالئحة التنفيذية المتعلقة بمتطلبات المالءة؛
�e eإذا انخف�ض ر�أ�س المال عن الحد الأدنى المقرر �أو لم ِ
�e eإذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني في فروع الت�أمين �إلى الم�ستوى الذي ترى معه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عدم فعالية �أدائه؛
�e eإذا رف�ضت ال�شركة دفع المطالبات الم�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق؛
�e eإذا منعت ال�شركة فريق التفتي�ش المكلف من قبل الم�ؤ�س�سة عن �أداء مهمته في فح�ص الح�سابات وال�سجالت والملفات؛
�e eإذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر في �أي من المنازعات الت�أمينية.
�	.2إذا مت �سحب ترخي�ص ال�شركة ،ف�إن ملفات امل�ستفيدين لديها تنتقل �إىل �شخ�ص �آخر مرخ�ص له يختاره امل�ستفيدون بعد �أخذ موافقة كتابية م�سبقة من
امل�ؤ�س�سة.
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 .3ت�شرف امل�ؤ�س�سة على ت�سوية ما يتعلق بالوثائق الت�أمينية القائمة �إذا مت حظر الن�شاط� ،أو التوقف عن العمل� ،أو �سحب الرتخي�ص وفقا ملا ن�صت عليه املادة
 76من الالئحة التنفيذية.
وعليه ف�إنه ال يوجد �ضمان ب�أن حت�صل ال�شركة على ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد للبدء يف مزاولة الن�شاط �أو �أن تقوم ال�شركة يف حالة ترخي�صها بالإلتزام ب�أحكام
املادة  76من الالئحة التنفيذية.

2 22222ن�سبة ال�سعودة
وفق ًا للأنظمة ال�صادرة عن وزارة العمل ،وبناء على املادة  79من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،ف�إن ن�سبة املوظفني ال�سعوديني
يجب �أن ال تقل عن  %30من �إجمايل موظفي ال�شركة بنهاية ال�سنة الأوىل من ت�شغيلها ،ويجب �أن تعمل ال�شركة على زيادة هذه الن�سبة �سنوي ًا وفق ًا خلطة ال�سعودة
التي يتوجب على ال�شركة تقدميها مل�ؤ�س�سة النقد.
غري �أنه ال يوجد �ضمان ب�أن تتقيد ال�شركة باملادة  79من الالئحة التنفيذية ،مما قد يعر�ضها للم�ساءلة من قبل م�ؤ�س�سة النقد وقد يعر�ضها لغرامات.

2 22222خماطر �إعادة الت�أمني
تعتمد �شركات الت�أمني يف �أعمالها على اتفاقيات �إعادة الت�أمني والتي تربمها مع �شركات عاملية و�إقليمية وذلك للتقليل من املخاطر الناجتة عن التغطية
الت�أمينية .وباملقابل تدفع �شركات الت�أمني ر�سوما خا�صة ب�إعادة الت�أمني ,وقد ت�سبب تقلبات �أ�سواق �إعادة الت�أمني ارتفاعا يف هذه الر�سوم مما قد ي�ؤدي �إىل �أثر
�سلبي على ربحية ال�شركة .ومن جهة �أخرى ،ال ميكن �ضمان عدم �إخفاق معيدي الت�أمني يف �سداد ح�ص�صهم من املطالبات امل�ستقبلية ،مما قد ي�ؤثر على و�ضع
ال�شركة املايل وعلى عالقتها بعمالئها وكذلك ربحيتها امل�ستقبلية.
�إن توافر ومقدار وتكاليف �إعادة الت�أمني يخ�ضع ل�شروط ال�سوق ال�سائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن �إرادة ال�شركة� .إن الالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني
تتطلب �أن حتتفظ �شركات الت�أمني على الأقل بن�سبة  %30من الأق�ساط املكتتبة و�إعادة ت�أمني  %30من �إجمايل �أق�ساطها يف داخل اململكة .ويف حال عدم متكن
ال�شركة من املحافظة على �أو ا�ستبدال ترتيبات �إعادة الت�أمني� ،ستزيد ن�سبة تعر�ضها للمخاطر �أو ا�ضطرار ال�شركة لتخفي�ض التزاماتها الت�أمينية� .إ�ضافة
لذلك ،ف�إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر ائتمانية متعلقة مبعيدي الت�أمني حيث �أن خماطر معيدي الت�أمني ال تعفيها من التزاماتها جتاه عمالئها امل�ؤمن عليهم.

2 22222خماطر الت�صنيف
عند االنتهاء من ت�أ�سي�س ال�شركة والبدء يف �أعمالها ،ف�إنه يجب على ال�شركة �أن تقوم بتعيني �شركة متخ�ص�صة بهدف تقييم مالءتها املالية وت�صنيفها ح�سب
ال�شروط املتعارف عليها .وقد ال حت�صل ال�شركة على ت�صنيف جيد يف حال كانت املخاطر لديها �أعلى من احلد املتعارف عليه يف �سوق الت�أمني مما قد ي�ؤثر
ت�أثريا �سلبيا على �أعمال ال�شركة.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إن الالئحة التنفيذية تقت�ضي �أن على ال�شركة يف حالة �إعادة الت�أمني �أن تختار معيد ًا للت�أمني حا�صل بحد �أدنى على ت�صنيف بي بي بي ()BBB
من وكالة الت�صنيف االئتماين �ستاندرد �آند بورز (� )S&Pأو ت�أمني مكافئ لذلك من �إحدى وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها� .أما �إذا كان معيد الت�أمني
حا�صال على تقييم �أدنى من � BBBأو ت�صنييف مكافئ لذلك كحد �أدنى ،ف�إنه �سيتوجب على ال�شركة �إيقاف ترتيبات �إعادة الت�أمني �إذا مل يتم احل�صول على
املوافقة اخلطية من م�ؤ�س�سة النقد لال�ستمرار بتلك الرتتيبات مع معيدي الت�أمني ،مما قد يزيد من �أعباء ال�شركة ويعر�ضها للمزيد من املخاطر.

2 22222عالمة بوبا التجارية
تعتقد ال�شركة �أن عالمة بوبا لعبت دورا مهما يف دعم مكانة بوبا ال�شرق الأو�سط و�أنها كانت �سببا رئي�سيا يف جناح �أعمالها .و�ستعتمد قدرة بوبا العربية على
املحافظة على مكانتها يف ال�سوق وتقدمي منتجات وخدمات ذات جودة عالية على مدى قدرتها على تر�سيخ واحلفاظ على قوة عالمة بوبا يف ال�سوق بعد بوبا
ال�شرق الأو�سط.
وتعتزم بوبا العربية الدخول مع �شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م يف �إتفاق ميكنها من ا�ستخدام عالمة بوبا التجارية التي حتتوي على كلمة “بوبا”
و�شعارها ،وهي عالمة م�سجلة مملوكة لبوبا كجزء من ا�سم بوبا وعالمتها التجارية .و�ستكون االتفاقية لفرتة غري حمددة �إال �أنه ومبوجب الإتفاقية ميكن �إنهاء
هذه الرخ�صة يف عدد من احلاالت ومنها� :إذا مل يعد ايا من بوبا ميدل اي�ست هولدينجز و بوبا انف�ستمنت�س اوفر�سيز ليمتد من م�ساهمي ال�شركة .ومبوجب
االتفاقية امل�شار �إليها ،يتحتم على بوبا العربية ا�ستخدام العالمة التجارية داخل اململكة فقط ،وال تتحمل بوبا �أي خ�سائر قد تنتج على �إثر ا�ستخدام بوبا العربية
للعالمة التجارية و�شعارها.
و�إذا خ�سرت بوبا العربية احلق يف �إ�ستخدام عالمة بوبا التجارية و�شعارها مبوجب االتفاقية املزمع توقيعها ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر على �سمعة ال�شركة وتداول
�أ�سهمها.
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2 2-2222ا�ستخدام موظفي بوبا ال�شرق الأو�سط وموقعها والأ�صول الأخرى
�سوف تتمتع ال�شركة بحق ا�ستخدام موظفي بوبا ال�شرق الأو�سط وموقع العمل وجميع الأ�صول الثابتة الأخرى ك�أنظمة املعلوماتية واحلا�سب الآيل واململوكة حاليا
لبوبا ال�شرق الأو�سط كما �ستقوم بعمل الرتتيبات الالزمة التي متكنها من بدء ن�شاطها وذلك بعد ا�ستكمال اال�ستحواذ .وال تعتزم ال�شركة يف الوقت الراهن
القيام بتعيني موظفني �أو �إ�ضافة مواقع عمل �أو �شراء موجودات جديدة قبل ا�ستكمال اال�ستحواذ .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من اال�ستحواذ على بوبا ال�شرق
الأو�سط ،ل�سبب ما ،فلن تتمتع حينها يف حق ا�ستخدام �أيا من موظفي بوبا ال�شرق الأو�سط �أوموقع العمل اململوك لها �أو املوجودات التابعة لبوبا ال�شرق الأو�سط
كما لن تكون قد دخلت يف �أي ترتيبات متكنها من البدء يف ن�شاطها الت�شغيلي.

2 2-2222الإعتماد على املوظفني الرئي�سيني
يعتمد جناح ال�شركة على قدرتها يف ا�ستقطاب موظفني م�ؤهلني واملحافظة عليهم ،وكذلك على قدرة الإدارة العليا واملوظفني الرئي�سيني الآخرين على تنفيذ
ا�سرتاتيجية ال�شركة� .إن عدم قدرة ال�شركة على املحافظة على فريق الإدارة العليا �أو على ا�ستقطاب من هم على نف�س الكفاءة والت�أهيل قد ي�ؤثر على قدرة
ال�شركة على تنفيذ ا�سرتاجتيتها ،مما قد ي�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا على ن�شاط ال�شركة و�أعمالها.

�2 2-2222سوء �سلوك املوظفني
على الرغم من اتخاذ ال�شركة �ضوابط رقابة فاعلة و�إجراءات داخلية متكنها من منع حدوث �سوء �سلوك من املوظفني� ،إال �أنه ال يوجد �ضمان �أنه لن يكون
هناك �سوء �سلوك من املوظفني مما قد ي�ؤثر على املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها .وبالتايل ،فقد ت�ؤدي تلك احلاالت ،يف حال حدوثها� ،إىل خمالفة تعليمات
و�أنظمة �صادرة عن جهات ر�سمية من الواجب على ال�شركة التقيد بها ،مما قد يوجب ايقاع جزاءات �أوغرامات �أون�شوء التزامات مالية قد ت�ضر ب�سمعة
ال�شركة.

2 2-2222الرتكيز يف القطاع :خماطر التخ�ص�ص يف قطاع الت�أمني
نظر ًا لكون ال�شركة متخ�ص�صة �ضمن قطاع الت�أمني ال�صحي ،فقد تتعر�ض عملياتها ب�صورة مبا�شرة ملخاطر تغري الظروف االقت�صادية والأنظمة والتعليمات
التي قد ت�ؤثر على قطاع الت�أمني .و�إذا ما تعر�ضت ال�شركة لتلك املخاطر فقد ي�ؤثر ذلك ت�أثريا �سلبي ًا على املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها.

2 2-2222خماطر التقنية
ك�سائر ال�شركات التي ت�ستخدم �أحدث التقنيات يف �أعمالها ،تعتمد بوبا العربية على تقنية املعلومات بهدف حتقيق �أهدافها .وبالرغم من �أن ال�شركة �ستقوم
بتبني �أنظمة وعمليات مهي�أة لتقليل حدوث �أي ف�شل يف تلك الأنظمة� ،إال �أنه ال ميكن �ضمان عدم ت�أثر �أن�شطة ال�شركة ت�أثريا �سلبيا يف حال حدوث خلل جزئي
�أو كلي لأنظمتها املعلوماتية �أو �أنظمة الإت�صاالت .وقد ي�ؤدي حدوث �أعطال لفرتات طويلة يف هذه الأنظمة �إىل خ�سارة بع�ض عمالء ال�شركة مما قد ي�ؤثر ت�أثريا
�سلبيا على ربحيتها.

2 2-2222م�صادر التمويل
تعتمد قدرة ال�شركة على توفري م�صادر لتمويل �أعمالها على عدة عوامل منها قدرتها على زيادة ح�صتها من الأق�ساط املكتتبة وكذلك �أن يكون �سعر الأق�ساط
التي يتم االكتتاب بها والإحتياطيات التي يتم تكوينها كافيا لتغطية �أي خ�سائر حمتملة .وقد حتتاج ال�شركة �إىل ايجاد م�صادر متويل جديدة عن طريق
الإقرتا�ض �أو �أن تقوم بتقلي�ص م�ستوى النمو لديها �أوتخفي�ض قيمة �أ�صولها .وقد يتبني �أن �إيجاد م�صادر متويل عن طريق القرو�ض �أو زيادة ر�أ�س املال ،يف حال
تو ّفر ذلك ،ال تخدم م�صالح ال�شركة وال تتما�شى مع خططها .ويف حالة التمويل عن طريق زيادة ر�أ�س املال ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل تقلي�ص ن�سبة ملكية امل�ساهمني
يف ال�شركة .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من احل�صول على ر�أ�س املال الكايف ،فقد يت�أثر ن�شاط ال�شركة ونتائج �أعمالها ومركزها املايل.

2 2-2222جتديد وثائق الت�أمني
من املتوقع �أن تكون مدة وثائق الت�أمني التي �ست�صدرها ال�شركة ب�شكل عام � 12شهر ًا .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من اال�ستمرار يف جتديد وثائق الت�أمني ال�صادرة
من بوبا ال�شرق الأو�سط �أو الوثائق التي �ست�صدرها ال�شركة يف امل�ستقبل على النحو املتوقع ،فقد يت�أثر م�ستوى الأق�ساط املكتتبة يف امل�ستقبل ب�شكل �سلبي مما
قد ي�ؤثر على نتائج �أعمال ال�شركة.
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2 22222الأنظمة واللوائح
تخ�ضع بوبا العربية �إىل �أنظمة ولوائح الت�أمني املطبقة يف اململكة ،وحتدد تلك الأنظمة واللوائح الن�شاطات املرخ�صة ومتطلبات ر�أ�س املال ومتطلبات الفائ�ض
و�أنواع ومبالغ اال�ستثمارات وحدود الأق�ساط املكتتبة وممار�سات الن�شاط ومنوذج وثيقة الت�أمني واملمار�سات املتعلقة باملطالبات وكفاية االحتياطيات والعديد
من العوامل املالية وغري املالية الأخرى املتعلقة بن�شاط �شركات الت�أمني.
تخ�ضع الأنظمة واللوائح املنظمة لقطاع الت�أمني للتغيري من وقت لآخر من قبل اجلهات املخت�صة مبا يف ذلك م�ؤ�س�سة النقد والتي قد ت�ؤدي �إىل احلد من
قدرة ال�شركة على اال�ستجابة ملتغريات ال�سوق ،وقد يتطلب ذلك �أن تقوم ال�شركة بتحمل تكاليف �إ�ضافية ل�ضمان التزام ال�شركة مبتطلبات اجلهات التنظيمية
امل�صدرة لتلك الأنظمة واللوائح .وقد تلزم ال�شركة جراء ذلك �أن تقوم ب�إحداث تغيريات معينة �ضمن ن�شاطها قد ي�ؤثر ت�أثريا �سلبيا وجوهريا على ن�شاط ال�شركة
ومركزها املايل ونتائج �أعمالها .وقد يتحتم على ال�شركة �أن تلتزم بتلك اللوائح ،لتجنب �أي غرامات قد تفر�ض عليها نتيجة عدم الإلتزام �أو �أن يتم تعليق
ن�شاطها �أو�سحب الرتخي�ص املمنوح لها ملزاولة ن�شاط الت�أمني ،مما قد ي�ؤثر ت�أثريا �سلبي ًا على املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها.

2 22222املناف�سة
ح�صل العديد من �شركات الت�أمني على ترخي�ص من جمل�س الوزراء لت�أ�سي�س �شركات ت�أمني م�ساهمة يتم ترخي�صها من قبل م�ؤ�س�سة النقد ملزاولة �أعمال
الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني .كما �أن هناك العديد من ال�شركات التي ال تزال حتت الرتخي�ص مما �سي�سهم يف تعميق قطاع الت�أمني وزيادة املناف�سة يف �سوق الت�أمني
يف اململكة.
و�سيعتمد الو�ضع التناف�سي لل�شركة على العديد من العوامل التي ت�شمل قوة مركزها املايل والنطاق اجلغرايف لأعمالها ،وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها
وحجم �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،و�أحكام و�شروط وثائق الت�أمني ال�صادرة ،واخلدمات واملنتجات املقدمة مبا يف ذلك قدرة ال�شركة على ت�صميم برامج ت�أمني
وفق ًا ملتطلبات ال�سوق ،وكذلك �سرعة �سداد املطالبات ،و�سمعة ال�شركة ،وخربة وكفاءة املوظفني ومدى التواجد يف ال�سوق املحلي.
�إن الزيادة احلادة يف املناف�سة قد ت�ؤدي �إىل انخفا�ض �سعر الأق�ساط املكتتبة وكذلك زيادة �أحكام و�شروط وثائق الت�أمني التي تزيد من �أعباء �شركات الت�أمني،
مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على منو ال�شركة وربحيتها وح�صتها يف ال�سوق.

2 22222الرتخي�ص ب�إ�صدار وثائق الت�أمني
�إذا مل ت�ستطع ال�شركة احل�صول على موافقة اجلهة املعنية وبالتايل مل تتمكن من البدء يف �إ�صدار وثائق ت�أمني والدخول يف مرحلة نقل �أعمال بوبا ال�شرق
الأو�سط يف الوقت املنا�سب ،فقد ي�ؤثر ذلك على قدرتها يف حتقيق الإيرادات.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين (“جمل�س ال�ضمان ال�صحي”) ،ويتوجب عليها �أن حت�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد حتى
تتمكن من �إ�صدار وثائق ت�أمني يف اململكة .ولن تتمكن ال�شركة من حتقيق �إي �إيرادات يف حال مل تتمكن من �إ�صدار وثائق ت�أمني �أو يف حال حدث ت�أخري يف قدرتها
على احل�صول على املوافقات الالزمة مما قد ي�ؤثر على قدرة ال�شركة على البدء يف ن�شاطها الت�شغيلي.

2 22222متطلبات املالءة
مت�شيا مع املادة ال�ساد�سة وال�ستون من الالئحة التنفيذية ،ف�إنه يتوجب على ال�شركات التي تزاول �أعمال الت�أمني العام وال�صحي �أن حتتفظ بحد �أدنى من املالءة
باعتماد الأعلى من الطرق التالية )1( :احلد الأدنى لر�أ�س املال )2( ،جمموع الأق�ساط املكتتبة ويتم ت�صنيف كل فرع من فروع الت�أمني على حدة حيث يتم
ا�ستخدام معامل ن�سبي حمدد من قبل م�ؤ�س�سة النقد لكل فرع من فروع الت�أمني ( %16لفرع الت�أمني ال�صحي) ويحت�سب �صايف الأق�ساط لكل فرع بعد خ�صم
ما يخ�صه من �إعادة الت�أمني بحيث ال يقل عن  %50من �إجمايل الأق�ساط لهذا الفرع ويتم احت�ساب هام�ش املالءة املطلوب ب�ضرب املعامل الن�سبي يف �صايف
الأق�ساط املعدل )3( ،املطالبات ويتم ت�صنيف جمموع املطالبات بناء على البيانات التاريخية لل�سنوات الثالث ال�سابقة لكل فرع من فروع الت�أمني حيث يتم
ا�ستخدام معامل ن�سبي حمدد من قبل م�ؤ�س�سة النقد لكل فرع من فروع الت�أمني ( %24لفرع الت�أمني ال�صحي) ويحت�سب �صايف املطالبات لكل فرع بعد خ�صم
ح�صة �إعادة الت�أمني بحيث ال يقل عن  %50من �إجمايل املطالبات لهذا الفرع ويتم احت�ساب هام�ش املالءة املطلوب ب�ضرب املعامل الن�سبي يف �صايف املطالبات
املعدل .وا�ستثناء من ذلك تطبق طريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة يف احت�ساب املالءة لل�سنوات الثالث الأوىل من ت�سجيل ال�شركة .ويت�أثر م�ستوى مالءة ال�شركة
باالحتياطات الفنية التي يتحتم على ال�شركة تكوينها والتي بدورها تت�أثر بحجم وثائق الت�أمني املباعة وبالأنظمة املتعلقة بتحديد االحتياطيات النظامية .كما
يت�أثر م�ستوى املالءة بعوامل �أخرى عديدة مبا يف ذلك هام�ش ربح املنتجات والعائد على اال�ستثمار وحجم الأق�ساط املكتتبة وتكلفة اال�ستحواذ .و�إذا ا�ستمرت
ال�شركة يف النمو امل�ضطرد� ،أو �إذا زاد م�ستوى املالءة املطلوب م�ستقب ًال ،فقد يتحتم على ال�شركة �أن تزيد ر�أ�س مالها كي ت�ستطيع الوفاء مبتطلبات املالءة مما قد
ي�ؤثر على ن�سبة متلك امل�ساهمني .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من زيادة ر�أ�س مالها ،فقد يجربها ذلك على احلد من النمو كما قد ال تتمكن من توزيع �أية �أرباح.
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2 22222متطلبات �إ�صدار التقارير الدورية
يتوجب على بوبا العربية �إتباع متطلبات تقدمي التقارير الدورية مبا يف ذلك متطلبات م�ؤ�س�سة النقد و هيئة ال�سوق املالية وجمل�س ال�ضمان ال�صحي .وعلى �سبيل
املثال ،يجب على ال�شركة �أن تقوم وب�شكل دوري بتزويد م�ؤ�س�سة النقد بقوائم مالية وتقارير �سنوية يتم �إعدادها وفق ًا للأ�س�س املحا�سبية النظامية يف اململكة
بالإ�ضافة �إىل معلومات تتعلق بن�شاط ال�شركة ،وهيكل ر�أ�س املال ،وامللكية ،والو�ضع املايل .وقد تتعر�ض ال�شركة �إىل امل�ساءلة النظامية مبا يف ذلك عقوبات �أو
غرامات �إذا ما ات�ضح من وجهة نظر م�ؤ�س�سة النقد ،هيئة ال�سوق املالية ،جمل�س ال�ضمان ال�صحي �أنها مل تقم بالإلتزام بالأنظمة واللوائح ذات ال�صلة .وفيما
لو حدث ذلك فقد تت�أثر قدرة ال�شركة على موا�صلة �أعمالها مما قد ي�ؤثر تاثريا �سلبي ًا على نتائج �أعمال ال�شركة.

2 22222الظروف االقت�صادية وو�ضع قطاع الت�أمني
يعتمد �أداء بوبا العربية �إىل حد بعيد على الأو�ضاع االقت�صادية يف اململكة والأو�ضاع االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر على اقت�صاد اململكة .وقد ي�ؤثر التغري يف
الو�ضع االقت�صادي يف اململكة على نتائج �أعمال ال�شركة من خالل الت�أثري على �أو�ضاع ال�سوق و�إيردات الإ�ستثمار ،وكذلك من خالل التغري يف م�ستوى طلب
العمالء على خدمات ومنتجات بوبا العربية .وال ت�ستطيع ال�شركة �أن تتوقع الآثار التي قد تنجم عن �أي تغيري يف الأو�ضاع االقت�صادية و�أو�ضاع قطاع الت�أمني على
ن�شاطها م�ستقب ًال .ولي�س هناك �أي �ضمان ب�أن ال ي�ؤثر �أي تغيري م�ستقبلي يف الأو�ضاع االقت�صادية ت�أثريا �سلبي ًا على ربحية بوبا العربية.

2 22222الدعاوى واملرافعات
�ضمن �سياق الأعمال االعتيادية ،من املمكن �أن يرتتب لبوبا العربية مطالبات ق�ضائية �ضد �أطراف ثالثة ،ورمبا يكون هناك مطالبات مرفوعة �ضدها .وقد تقوم
بوبا العربية ،على �سبيل املثال ،برفع دعاوى ق�ضائية على �شركات �أو عمالء ب�سبب رف�ض ت�سديد امل�ستحقات املالية جتاه ال�شركة .ويف املقابل ،فقد يتم مقا�ضاة
بوبا العربية من قبل �شركات �أو عمالء .وقد ت�ؤثر هذه الدعاوى الق�ضائية والنزاعات ب�شكل جوهري على �سمعة ال�شركة ومركزها املايل.

2 22222عدم القدرة على تطوير �أو تو�سيع �أعمال ال�شركة
تتمثل �إ�سرتاتيجية عمل ال�شركة يف ت�أ�سي�س وتطوير �أعمال الت�أمني الطبي يف اململكة .وبالرغم من �أن قدرة ال�شركة على تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية يعتمد على
وجود �إدارة م�ؤهلة �إال �أن هناك العديد من العوامل الأخرى خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،ومن ذلك الأنظمة واللوائح والإجراءات التنظيمية التي يتحتم على
ال�شركة الإلتزام بها بالإ�ضافة �إىل عوامل املناف�سة .وال يوجد ت�أكيد ب�أن تنجح ال�شركة يف ت�أ�سي�س وتطوير ن�شاط الت�أمني ال�صحي على الوجه املطلوب �أو �أن تكون
نتائج عملياتها الت�شغيلية مربحة.

2 22222توفر خدمات الرعاية ال�صحية والأ�سعار
تعتزم ال�شركة الدخول يف العديد من العقود مع مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية بهدف تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية حلاملي وثائق الت�أمني .ونتيجة لذلك،
ف�إن �أي ت�أخري �أو انقطاع �أو تغيري يف �شروط و�أحكام تلك العقود كالتغري يف الأ�سعار� ،أو التوقف عن تقدمي اخلدمات للمر�ضى قد ي�ؤثر �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة
ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية.
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2املخاطر املتعلقة بالأ�سهم العادية

2 22222عدم وجود �سوق �سابقة لأ�سهم ال�شركة
مل يتم تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية من قبل ،وال يوجد �أي ت�أكيدات ب�أن يتطور �سوق فعال وم�ستمر لتداول الأ�سهم بعد االكتتاب �أو �أن يتم تداول ال�سهم
بنف�س �سعر االكتتاب عند بدء التداول .و�إذا مل يتطور �سوق ن�شط لتداول الأ�سهم ،فقد تت�أثر �سيولة تداول �سهم ال�شركة و�سعره ب�شكل �سلبي وقد يخ�ضع �سعر
�سهم ال�شركة لتذبذبات كبرية وذلك لعدة عوامل منها على �سبيل املثال ال احل�صر الو�ضع العام االقت�صادي يف اململكة ،وو�ضع �سوق الت�أمني ،و�أداء ال�شركة
ونتائجها املالية وعوامل اخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة.

2 22222توزيع الأرباح
يعتمد قرار ال�شركة توزيع �أي �أرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل منها حتقيق الأرباح ومركزها املايل ومتطلبات ر�أ�س املال العامل ومقدار الأرباح القابلة للتوزيع
وحدود االئتمان املتاحة لل�شركة بالإ�ضافة �إىل الو�ضع االقت�صادي العام .كما يعتمد ذلك على عدة عوامل �أخرى تخ�ضع لتقييم جمل�س الإدارة من وقت لآخر.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة تعتزم القيام بتوزيع �أرباح �سنوية على حملة �أ�سهمها ،ف�إنها ال ت�ضمن ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�أنه �سيتم توزيع �أرباح يف �أي �سنة مالية
معينة .ويخ�ضع توزيع الأرباح لبع�ض القيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة ذات العالقة (راجع ق�سم “�سيا�سة توزيع الأرباح”).
8

2 22222ال�سيطرة الفعلية من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
بعد اكتمال الطرح� ،سوف ميتلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون جمتمعني  %60من �أ�سهم ال�شركة .لذا ف�إن امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني (جمتمعني �أو من خالل �أي و�ضع
حتالفي) وممثليهم يف جمل�س الإدارة ،جمتمعني �أو ب�شكل منف�صل� ،سوف يتمكنون من الت�أثري على قرارات ال�شركة الهامة .وبالتحديد ،ف�سوف يكون ب�إمكانهم
الت�أثري على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�شركة مبا يف ذلك تعيني وعزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وقد يقوموا با�ستخدام القدرة يف الت�أثري على
القرارات الهامة بطريقة ت�أثر ت�أثريا جوهريا على ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج الأعمال.

2 22222القيود على االندماجات واال�ستحواذات وت�أ�سي�س فروع لل�شركة
وفق ًا للمادة  39من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة ال�شركات ،ف�إن على �شركات الت�أمني احل�صول على املوافقة اخلطية من م�ؤ�س�سة النقد لأي عملية اندماج
�أو ا�ستحواذ �أو عند الرغبة يف ت�أ�سي�س فروع لل�شركة .وقد حتد هذه القيود يف حاالت معينة من قدرة ال�شركة على جذب م�ستثمرين ماليني �أو ا�سرتاتيجيني �إذا
ما رف�ضت امل�ؤ�س�سة املوافقة على ذلك �أو مل يتم منحها يف الوقت املنا�سب �أو فيما لو مت فر�ض �شروط ي�صعب على ال�شركة التقيد بها مما قد يرتتب عليه �آثار
�سلبية على �أعمال ال�شركة.

2 22222بيع الأ�سهم وطرح �أ�سهم لالكتتاب م�ستقب ًال
قد ي�ؤثر بيع عدد كبري من الأ�سهم يف ال�سوق املالية عقب ا�ستكمال عملية االكتتاب� ،أو �إذا مت االعتقاد ب�إن مثل ذلك الأمر قد يحدث ،تاثريا �سلبيا على �سعر
�سهم ال�شركة يف ال�سوق.
و�سيخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لفرتة حظر مدتها ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة (كل �سنة ال تقل عن � 12شهر ًا) ،يحظر عليهم خاللها الت�صرف
ب�أي من الأ�سهم التي ميلكونها ويجب احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بعدانتهاء
فرتة احلظر.
وقد ي�ؤدي �إ�صدار �أو قيام �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ببيع عدد كبري من �أ�سهم ال�شركة عقب انتهاء فرتة احلظر �إىل الت�أثري على �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق وبالتايل
انخفا�ض �سعر ال�سهم.

9

3نبذة عن ال�سوق

3

�إن البيانات واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة عن ال�سوق واملعلومات الأخرى عن قطاع الت�أمني مت احل�صول عليها من م�صادر خمتلفة .و ِيعتقد ان هذه البيانات
وامل�صادر والتقديرات قد مت احل�صول عليها من م�صادر موثوقه وحيث �أن ال�شركة �أجرت التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة امل�صادر ،ومع �أنه ال يوجد لدى
ات�ش ا�س بي �سي �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة �أي �سبب لالعتقاد بوجود معلومات غري �صحيحة مت�ضمنة يف تلك امل�صادر والتقديرات� ،إال �أنه ال يوجد بيان �أو
�ضمان ب�ش�أن دقة ومتام �أيا منها ،وت�شمل هذه امل�صادر ب�شكل رئي�سي:
( )1م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (“م�ؤ�س�سة النقد”)
( )2بزن�س مونيرت انرتنا�شونال (“بي �أم �أي” �أو “)”BMI
ت�أ�س�ست بي �أم �أي يف عام 1984م وهي �شركة تقوم بن�شر تقارير و�أبحاث يف خمتلف املوا�ضيع االقت�صادية والتي ت�شمل جمال املخاطرة يف ال�سيا�سة،
والتمويل ،والتحليل ،والتوقعات االقت�صادية.
( )3ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني (“�سوي�س ري” �أو “)”Swiss Re
وهي �شركة عاملية رائدة يف جمال �إعادة الت�أمني ت�أ�س�ست عام 1863م يف زيورخ� ،سوي�سرا؛ وتعمل يف �أكرث من  25دولة حول العامل .وت�صدر ال�شركة تقارير
عن قطاع الت�أمني يف العامل وهذه التقارير متاحة للعموم على �شبكه االنرتنت.
وقد �أعطت بي �أم �أي موافقتها ومل يتم �سحب تلك املوافقة على ا�ستخدام هذه التقارير ال�صادرة منها حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار� .أما املعلومات التي مت
احل�صول عليها من م�ؤ�س�سة النقد و�سوي�س ري ف�إنها متاحة للعموم ومل يتم طلب احل�صول على موافقتهم ال�ستخدام التقارير ال�صادرة منهم يف هذه الن�شرة.
وال ميتلك �أي من امل�صادر املذكورة �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقربائهم �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة.
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3نظرة �إىل االقت�صاد ال�سعودي

يعتمد اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية ب�صفة رئي�سية على النفط ،ومن الثابت �أنها متتلك �أكرب احتياطي نفطي يف العامل �إذ ُيقدر بنحو  264.3مليار برميل،
وهو ما يعادل  %23من االحتياطي العاملي .كما حتتل اململكة املرتبة الأوىل ك�أكرب ُمنتج و ُم�صدر للبرتول يف العامل ،حيث �أنها تلعب دور ًا قيادي ًا يف منظمة الدول
امل�صدرة للبرتول (“�أوبك”) وذلك لإنتاجها  %29من �إجمايل �إنتاج �أوبك .و ُي�شكل قطاعي النفط والغاز حوايل  %75من �إيرادات املوازنة احلكومية وما
ن�سبته  %45من الناجت املحلي الإجمايل 3وقد بلغ املتو�سط اليومي لإنتاج النفط باململكة نحو  9.21مليون برميل يف عام 2006م.4
وتقوم احلكومة ال�سعودية بربنامج كامل لإ�صالح االقت�صاد حيث يتم الرتكيز حالي ًا على ا�ستقطاب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي لال�ستثمار
يف عدة قطاعات منها النفط والغاز والبرتوكيماويات والطاقة والإت�صاالت والعقار .وكجزء من جهودها الراميه اىل اجتذاب اال�ستثمارات االجنبية وتنويع
االقت�صاد ،قامت اململكه العربية ال�سعودية بتد�شني م�شاريع �ضخمة �شملت ان�شاء �ست مدن اقت�صادية يف اململكة لتحقيق التنمية املتوازنه يف مناطق اململكة،
وتعزيز التنويع االقت�صادي  .كما �أن اململكه متر ب�أف�ضل فرتة �إ�صالح وحترير �إقت�صادي ،وذلك بهدف التو�صل اىل التحديث ،والتنويع الإقت�صادي ،واملناف�سة
عاملي ًا ،و�أن يقود القطاع اخلا�ص الن�شاط االقت�صادي م�سرت�شد ًا باف�ضل املمار�سات الدولية حيث بلغت املوجودات الأجنبية التابعة لـم�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي  842.000مليون ريال �سعودي ( 224.533مليون دوالر �أمريكي) بنهاية عام 2006م ،ومن املتوقع �أن ت�صل �إىل �أكرث من  1.000.000مليون ريال
5
�سعودي ( 266.667مليون دوالر �أمريكي) بنهاية عام 2007م� ،أي ما ميثل حوايل  %80من الناجت املحلي الإجمايل.
وحت�سن البيئة املحلية ب�شكل
وقد كان عام 2006م من �أكرث الأعوام �إزدهار ًا يف تاريخ �إقت�صاد اململكة منذ عام 1982م؛ و ُيعزى ذلك �إىل قوة القطاع النفطي ُ
عام ،وتعجيل الإجراءات الإ�صالحية ،وع�ضوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية ،ومنو املوجودات الأجنبية التابعة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وزيادة
6
ال�سيولة يف ال�سوق والنمو القوى للقطاع اخلا�ص ،و�إرتفاع ربحية ال�شركات خالل عام 2006م.
وتظل اململكة ُمعر�ضة للت�أثر بتقلبات �أ�سعار النفط الأمر الذي ي�سهم يف النمط املتقلب للن�شاط االقت�صادي ،حيث �أدى االرتفاع الكبري وغري العادي يف كل من
�أ�سعار النفط والإنتاج �إىل من ٍو كب ٍري يف الإقت�صاد ال�سعودي يف عام 2006م ،فارتفع الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي بن�سبة � %10.6إىل  1.307.513مليون ريال
�سعودي ( 348.670مليون دوالر �أمريكي) يف عام 2006م مقارن ًة بن�سبة منو بلغت  ٪26يف عام 2005م ،ومن املتوقع �أن ينمو بن�سبة � %7.3إىل 1.404.375
مليون ريال �سعودي ( 374.500مليون دوالر �أمريكي) يف عام 2007م ،كما يتوقع �أن ينمو بن�سبة � %8.7إىل  1.526.250مليون ريال �سعودي (407.000
7
مليون دوالر �أمريكي) يف عام 2008م.
3
4
5
6
7
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جلف بي�س ()Gulfbase.com
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (التقرير ال�سنوي )43
جلف بي�س ()Gulfbase.com
جلف بي�س ()Gulfbase.com
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (التقرير ال�سنوي  ،)43جلف بي�س ()Gulfbase.com

وقد بلغت ن�سبة منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  %4.3يف عام 2006م مقارن ًة بن�سبة منو بلغت  %6.1يف عام  ،2005ومن املتوقع �أن ينمو بن�سبة %4.1
يف عام 2007م وبن�سبة  %4.3يف عام 2008م .وجميع هذه البيانات ت�شري �إىل �أن االقت�صاد مير ب�أف�ضل الظروف و�أنه من املرجح �أن ي�ستمر زخم النمو حتى
8
عام 2010م على الأقل.
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�3سوق الت�أمني العاملي

بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني على م�ستوى العامل يف عام 2006م  13.961مليار ريال �سعودي ( 3.723مليار دوالر �أمريكي) ،منها  8.284مليار ريال (2.209
مليار دوالر �أمريكي) للتامني على احلياة ،و 5.678مليار ريال ( 1.514مليار دوالر �أمريكي) �ضمن فروع الت�أمني الأخ��رى .وقد ارتفع احلجم الإجمايل
للأق�ساط بن�سبة  ،%5حيث ارتفعت �أق�ساط الت�أمني على احلياة بن�سبة  ،%7.7بينما ارتفعت �أق�ساط فروع الت�أمني الأخرى بن�سبة  ،%1.5وارتفعت الربحية يف
9
قطاع الت�أمني مقارنة بعام 2005م.
�شكل :1‑3النمو الفعلي يف �أق�ساط الت�أمني يف عام 2006م
الت�أمني على احلياة

فروع الت�أمني الأخرى

الدول ال�صناعية

%6.6

%0.6

الأ�سواق النا�شئة

%21.1

%10.8

الإجمايل

%7.7

%1.5

الم�صدر� :سوي�س ري ،تقرير �سجما 2007 /4
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3الت�أمني يف الأ�سواق النا�شئة

وا�صلت اقت�صاديات الأ�سواق النا�شئة منوها املت�سارع يف عام 2006م ،وانعك�س ذلك من خالل النمو الفعلي حلجم �أق�ساط الت�أمني على احلياة وفروع الت�أمني
10
الأخرى بن�سبة  %21.1و %10.8على التوايل.
وقد �ساهم االزدهار االقت�صادي التي �شهدته تلك الأ�سواق النا�شئة وزيادة الرتكيز على تطوير �أنظمة الت�أمني يف زيادة منو �أق�ساط الت�أمني.

11

وقد بلغت ن�سبة النمو يف الأ�سواق النا�شئة  %6.9يف عام 2006م وهو �ضعف النمو الذي �شهدته الدول ال�صناعية .وقد جت�سد النمو من خالل الطلب املحلي
املتزامن مع ارتفاع ا�سعار ال�سلع .وقد لوحظ كذلك وجود منو قوي يف منطقتي جنوب و�شرق �آ�سيا بلغ  ،%9.2بينما وا�صلت ال�صني والهند نه�ضتهما وازدهارهما
ودعمهما للنمو االقت�صادي يف الدول الأخرى من خالل التجارة الإقليمية .و�شهدت الأ�سواق النا�شئة الأخرى منو ًا قوي ًا ،حيث منت �أق�ساط الت�أمني على احلياة
12
يف و�سط و�شرق �أوروبا بن�سبة  ،%6.0بينما منت بن�سبة  %5.1يف �أمريكا الالتينية.
يف عام 2006م� ،سجلت �أق�ساط فروع الت�أمني بخالف احلياة منو ًا بن�سبة  ،%10.8حيث و�صلت �إىل  589مليار ريال ( 157مليار دوالر �أمريكي) مقابل منوا
مبقدار  %7.0يف العام 2005م .وقد �شهدت جميع الأ�سواق النا�شئة منو ًا �إيجابي ًا فعليا تراوح من  %9.2يف �أوروبا ال�شرقية والو�سطى �إىل  %10يف �أمريكا
13
الالتينية و %6.2يف �أفريقيا.
وقد ارتفعت �أق�ساط الت�أمني يف الأ�سواق النا�شئة مبعدل �أ�سرع مقارنة ب�أق�ساط الت�أمني يف الدول ال�صناعية .ويعزى هذا الإرتفاع �إىل النمو املت�سارع يف قطاع
14
الت�أمني يف الأ�سواق النا�شئة والتطور امل�ستمر يف اقت�صادياتها.
وقد حققت الإمارات العربية املتحدة وقطر �أعلى معدالت النمو يف املنطقة من حيث الأق�ساط املكتتبه يف عام 2006م ،حيث �سجلت ن�سبة النمو %27.38
و %24.03على التوايل كما هو مو�ضح يف ال�شكل التايل:

8
9
10
11
12
13
14
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�سوي�س ري ،تقرير �سجما 2007/4
�سوي�س ري ،تقرير �سجما 2007/4
�سوي�س ري ،تقرير �سجما 2007/4
�سوي�س ري ،تقرير �سجما 2007/4
�سوي�س ري ،تقرير �سجما 2007/4
�سوي�س ري ،تقرير �سجما  2007/4و 2006/5
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�شكل :2‑3حجم �أق�ساط الت�أمني يف املنطقة (مليون ريال �سعودي)
الدولة

2006

2005

معدل النمو

الن�سبة من �سوق
الت�أمني العاملي

�إيران

8.929

10.568

%18.35

%0.08

الإمارات العربية املتحدة

8.025

10.233

%27.38

%0.07

اململكة العربية ال�سعودية

5.295

5.963

%12.61

%0.04

لبنان

2.490

2.460

%1.21-

%0.02

الكويت

1.976

2.355

%19.17

%0.02

قطر

1.733

2.149

%24.03

%0.02

الأردن

1.159

1.301

%12.30

%0.01

عمان

1.099

1.309

%19.11

%0.01

الم�صدر� :سوي�س ري ،تقرير �سجما ( 2007/4وفقا لتقرير م�سح �سوق الت�أمين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (2006-2005م) ،ال�شكل  ،3-3يبلغ مجموع الأق�ساط المكتتبة في المملكة
في 2005م و2006م ما مجموعه  5.153مليون ريال �سعودي و  6.937مليون ريال �سعودي على التوالي)
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�3سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية

3 33333مقدمة
يعترب �سوق الت�أمني يف اململكة حديثا ن�سبي ًا �إذا ما قورن بالدول املتقدمة .فمفهوم الت�أمني يف اململكة ي�شهد تطور ًا �سريع ًا خ�صو�صا يف ظل مفهوم الت�أمني التعاوين
الذي مت تقدمية يف الثمانينات واملتوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .ويركز مفهوم الت�أمني التعاوين على التعاون واملنافع امل�شرتكة .ولبناء قاعدة لتفعيل
الت�أمني التعاوين ،فقد �أ�س�ست احلكومة ال�شركة التعاونية للت�أمني (“التعاونية للت�أمني”) يف عام 1986م ،والتي �أ�صبحت �أول �شركة مرخ�صة يف اململكة تعمل
وفق ًا ملبد�أ الت�أمني التعاوين .و�أ�صبحت التعاونية للت�أمني �أول �شركة ت�أمني مدرجة يف القائمة الر�سمية يف عام 2005م .با�ستثناء التعاونية للت�أمني ،كانت معظم
�شركات الت�أمني العاملة يف �أ�سواق اململكة عبارة عن وكالء �سعوديني ل�شركات م�سجلة خارج اململكة �إىل �أن �صدرت �أنظمة ولوائح مبوجب نظام مراقبة �شركات
الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق 2003/7/31م) ،ومبوجب هذا املر�سوم امللكي ،يجب �أن يتم تقدمي الت�أمني
يف اململكة من خالل �شركات ت�أمني م�سجلة يف اململكة تعمل مببد�أ الت�أمني التعاوين طبق ًا ملا ورد يف �أنظمة ولوائح التعاونية للت�أمني ال�صادرة باملر�سوم امللكي
رقم م 5/بتاريخ 1405/5/17هـ (املوافق 1985/2/7م) .ووفق ًا للمادة الثانية من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين� ،أ�سند �إىل م�ؤ�س�سة النقد م�س�ؤولية
الإ�شراف على وتنفيذ اللوائح والأنظمة ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم م 10/وتاريخ 1420/5/1هـ (املوافق 1999/8/13م) .وقد �صدرت الالئحة التنفيذية
لنظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين مبوجب قرار معايل وزير ال�صحة رقم /23/460دهـ وتاريخ 1423/3/27هـ (املوافق 2002/6/9م).
وقد �أعلنت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن املتطلبات الرئي�سية لت�أ�سي�س �شركات الت�أمني �شريطة احل�صول على الرتخي�ص مبوجب مر�سوم ملكي ،وهذه
املتطلبات هي كالتايل:
e eيجب ت�سجيل �شركات الت�أمين العاملة في المملكة داخل المملكة ،و�أن تقوم بتطبيق مبد�أ الت�أمين التعاوني؛
e eيجب �أن يكون الهيكل القانوني ل�شركات الت�أمين �شركات م�ساهمة؛
e eيجب �أن ال يقل الحد الأدنى لر�أ�س مال �شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين عن  100مليون ريال؛
e eيجب �أن ال يقل الحد الأدنى لر�أ�س مال �شركات �إعادة الت�أمين عن  200مليون ريال؛
e eيجب �أن ال يتجاوز �إجمالي الأق�ساط المكتتبه عن � 10أ�ضعاف ر�أ�س المال المدفوع ل�شركة الت�أمين.
وقد طال �أثر �أنظمة ولوائح الت�أمني ال�صادرة جميع عنا�صر قطاع الت�أمني يف اململكة ،حيث اقت�ضى الأمر �إعادة هيكلة القطاع و�إدخال �إ�صالحات عليه ،مما
حدا بالعديد من �شركات الت�أمني �إىل اخلروج من ال�سوق ،بينما اختار الكثري منهم البقاء يف ال�سوق واخل�ضوع لإعادة الهيكلة ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد
واجلهات التنظيمية والت�شريعية الأخرى مثل الهيئة العامة لال�ستثمار ووزارة التجارة وال�صناعة.
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وقد �أعلنت م�ؤ�س�سة النقد بتاريخ 2007/12/31م عن و�ضع طلبات �شركات الت�أمني التي تقدمت �إليها وطبق ًا للإعالن فقد مت ت�صنيف � 21شركة على �أنها
مرخ�صة �أو مت املوافقة على ت�أ�سي�سها من قبل جمل�س الوزراء .فيما مت ت�صنيف � 9شركات �أخرى ،طبق ًا للإعالن ،على �أنها �شركات حتت الرتخي�ص �أو حتت
15
الدرا�سة.
ال�شركات التي مت ترخي�صها �أو متت املوافقة على ت�أ�سي�سها من قبل جمل�س الوزراء كما يف 2007/12/31م:
e eال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمين التعاوني
e eال�شركة التعاونية للت�أمين
�e eشركة المتو�سط والخليج للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني (ميد غلف)
�e eشركة �إياك ال�سعودية للت�أمين التعاوني
�e eشركة مالذ للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني
�e eشركة �ساب للتكافل
�e eشركة الدرع للت�أمين التعاوني
e eال�شركة ال�سعودية المتحدة للت�أمين التعاوني
�e eشركة المجموعة المتحدة للت�أمين التعاوني
e eال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمين التعاوني
e eال�شركة الأهلية للت�أمين التعاوني
�e eشركة الأهلي للتكافل
�e eشركة �سند للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني
�e eشركة �إتحاد الخليج للت�أمين التعاوني
�e eشركة ال�صقر للت�أمين التعاوني
e eال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمين التعاوني
e eبوبا العربية للت�أمين التعاوني
e eال�شركة المتحدة للت�أمين التعاوني
�e eشركة الإتحاد التجاري للت�أمين التعاوني
e eال�شركة العربية للت�أمين التعاوني
e eال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمين التعاوني
ال�شركات حتت الرتخي�ص �أو حتت الدرا�سة كما يف 2007/12/31م:
�e eشركة وقاية للت�أمين التكافلي
�e eشركة �أك�سا للت�أمين التعاوني
�e eشركة العالمية للت�أمين
�e eشركة اي�س العربية للت�أمين
�e eشركة الراجحي للت�أمين التعاوني
�e eشركة التكافل العربية الماليزية
�e eشركة بروج للت�أمين التعاوني
�e eشركة طوكيو مارين ال�سعودية
e eال�شركة الخليجية العامة للت�أمين

�3 33333سوق الت�أمني احلايل
تتمتع التعاونية للت�أمني ب�أكرب ح�صة يف �سوق الت�أمني يف اململكة من حيث �إجمايل الأق�ساط املكتتبه والتي مثلت  %29.20و %25.30يف عامي  2005و2006
على التوايل .فيما �شكل جمموع احل�صة ال�سوقية لل�سبع �شركات الكربى بعد التعاونية  %36.90و %40.30يف عامي  2005و 2006م على التوايل� .أما ح�ص�ص
16
ال�شركات الـ 34املتبقية فقد بلغت  %34.40 %33.90يف عامي  2005و2006م على التوايل.
وقد �أ�شار تقرير من التعاونية للت�أمني ،ال�شركة الوحيدة املرخ�صة يف ال�سابق� ،أن حجم �أق�ساط فروع الت�أمني بخالف احلياة ارتفع مبقدار  %16.00حلوايل
 890مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من عام 2006م .وبافرتا�ض �أن على �أي �شركة قد تدخل ال�سوق يجب �أن تنمو بن�سبة �أ�سرع من منو التعاونية للت�أمني،
فقد توقعت بي �أم �أي �أن تنمو �أق�ساط فروع الت�أمني بخالف احلياة بن�سبة  %18.00كحد �أدين لعام 2006م .ويتفق هذا �أي�ضا مع توقعات بي �أم �أي لل�سوق التي
17
قدرت �أن ن�سبة التغلغل يف قطاع الت�أمني �ستنمو من  %0.45يف عام 2005م من الناجت املحلي الإجمايل �إىل  %0.60يف عام 2010م.
يف عام 2006م ،قدرت حجم الأق�ساط املكتتبه يف �سوق الت�أمني يف اململكة مبقدار  6.9مليارات ريال ،بن�سبة منو قدرها ( %35.00وميثل ذلك  %0.46من الناجت
املحلي الإجمايل) .وقد كانت ح�صة الت�أمني ال�صحي هي الأكرب حيث بلغت  ،%32.00تليها ح�صة الت�أمني على ال�سيارات بن�سبة بلغت  %28.00من ال�سوق ،ثم
الت�أمني على املمتلكات حيث بلغت  .18%11.00ويظهر ال�شكل التايل ملخ�ص ًا بالأق�ساط املكتتبة خالل عامي  2005و 2006بح�سب نوع الت�أمني يف اململكة:
15
16
17
18

�إعالن م�ؤ�س�سة النقد بتاريخ 2007/12/31م
تقرير م�سح �سوق الت�أمني ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (2006-2005م)
تقرير بي �أم �أي عن الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،الربع الرابع لعام 2006م
تقرير م�سح �سوق الت�أمني ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (2006-2005م)
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�شكل� :3‑3إجمايل الأق�ساط املكتتبه ح�سب نوع الت�أمني يف اململكة
2005
مليون ر �س

2006
الإجمايل %

مليون ر �س

التغري %
الإجمايل %

الت�أمني ال�صحي
ال�صحة

1.370

%27

2.222

%32

%62

فروع الت�أمني العامة
ال�سيارات

1.587

%31

1.920

%28

%21

املمتلكات

644

%12

769

%11

%19

احلوادث وامل�سئولية وغريها

424

%8

580

%8

%37

الهند�سية

296

%6

544

%8

%84

البحرية

382

%7

431

%6

%13

الطاقة

122

%2

127

%2

%4

الطريان

135

%3

126

%2

%7-

املجموع

3.590

%69.0

4.497

%65.0

ت�أمني احلماية واالدخار
احلماية والإدخار

193

%4

218

%3

%13

الإجمايل

5.153

%100

6.937

%100

%35

الم�صدر :تقرير م�سح �سوق الت�أمين ال�سعودي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ()2006-2005

ارتفع جمموع الأق�ساط املكتتبة �ضمن فروع الت�أمني العامة من  3.600مليون ريال �سعودي ( 960مليون دوالر �أمريكي) يف عام 2005م �إىل  4.500مليون
ريال �سعودي ( 1.200مليون دوالر �أمريكي) بن�سبة منو قدرها  .%25وقد بلغت ن�سبة النمو يف الأق�ساط املكتتبة �ضمن الت�أمني ال�صحي  %62حيث ارتفعت
من  1.400مليون ريال �سعودي يف عام 2005م �إىل  2.200مليون ريال �سعودي يف عام 2006م ،فيما بلغت ن�سبة النمو يف الأق�ساط املكتتبة �ضمن ت�أمني
19
احلماية واالدخار ن�سبة  %13مرتفعة من  190مليون ريال يف عام 2005م �إىل  220مليون ريال �سعودي يف عام 2006م.
ويظهر ال�شكل التايل التقديرات املتعلقة بن�سبة التغلغل يف قطاع الت�أمني وكثافته يف العامني 2006-2005م.

 19تقرير م�سح �سوق الت�أمني ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (2006-2005م)
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�شكل :4‑3ن�سبة التغلغل وكثافة الت�أمني يف قطاع الت�أمني باململكة
2005

2006

ن�سبة التغلغل
�إجمايل التغلغل ،ن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل

%0.44

%0.53

الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي ،باملليار ر�.س

1.183

1.308

كثافة الت�أمني
�إجمايل كثافة الت�أمني ،ريال �سعودي/للفرد

223

293

عدد ال�سكان باملليون

23.10

23.70

الم�صدر :تقرير م�سح �سوق الت�أمين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (2006-2005م)

3 33333قطاع الت�أمني ال�صحي
�أ�صدر جمل�س الوزراء القرار رقم  71وتاريخ 1427/4/27هـ (املوافق 1999/8/11م) �أعلن فيه عن البدء يف تطبيق الت�أمني الإلزامي على جميع املقيمني
العاملني يف اململكة .وقد مت ت�أ�سي�س جمل�س ال�ضمان ال�صحي يف 1422/1/1هـ (املوافق 2001/3/26م) بهدف تنفيذ والإ�شراف على الت�أمني ال�صحي الإلزامي
يف اململكة.
وق�سمت اللوائح التنفيذية لنظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين ال�صادر من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين �آلية تنفيذ الت�أمني ال�صحي الإلزامي على املقيمني
على ثالث مراحل بناء على عدد املوظفني غري ال�سعوديني يف ال�شركات ح�سب التايل:
e eالمرحلة الأولى :ال�شركات التي يعمل لديها �أكثر من  500موظف مقيم؛
e eالمرحلة الثانية :ال�شركات التي يعمل لديها عدد يتراوح بين  500-100موظف مقيم؛
e eالمرحلة الثالثة :ال�شركات التي يعمل لديها �أقل من  100موظف مقيم.
20
وقد �أدى تنفيذ املرحلتان الأوىل والثانية �إىل الت�أمني على �أكرث من  3.3مليون مقيم يعمل يف اململكة طبق ًا لهذا الربنامج.
ويتوقع �أن يتم الت�أمني على جميع املقيمني البالغ عددهم  7مليون تقريبا خالل ال�سنوات القليلة القادمة ،21مما �سيلعب دور ًا هام ًا يف حتديد معامل �سوق الت�أمني
ال�صحي امل�ستقبلي ،ويزيد من �إجمايل امل�صروف على خدمات الرعاية ال�صحية .وعلى الرغم من عدم ت�ضمني املواطنني ال�سعوديني يف برنامج الت�أمني
الإلزامي �ضمن املراحل املذكورة ،ف�إن املالحظ �أن الكثري من ال�شركات تقوم بالت�أمني على املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها وذلك من منطلق تقدمي مزايا
موحدة ملوظفيها� .إ�ضافة لذلك ،فمن املتوقع �أن ي�شهد قطاع الت�أمني ال�صحي منو ًا �إ�ضافي ًا عندما ي�صبح الت�أمني ال�صحي على ال�سعوديني �إلزامي ًا ،مع �أنه مل يتم
الإعالن ر�سمي ًا عن ذلك من قبل جمل�س ال�ضمان ال�صحي.

3 33333الآفاق امل�ستقبلية للت�أمني
يف عام 2005م ،كان هناك �أكرث من  70مكتب ًا على هيئة �شركات �أو و�سطاء ت�أمني يعملون داخل اململكة �إ�ضافة �إىل  35وكي ًال للت�أمني موزعني يف خمتلف املدن
الرئي�سية يف اململكة ،22غري �أنه مع تنفيذ الأنظمة والتعليمات اجلديدة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ،مل يتمكن الكثري من �شركات الت�أمني العاملة يف �سوق الت�أمني
يف اململكة من اال�ستمرار يف ال�سوق �أو �أنها مل ترغب يف ذلك .وقد نظرت بع�ض �شركات الت�أمني ب�إيجابية نحو ذلك ،حيث ر�أت فيه فر�صة �إ�ضافية لزيادة ح�صتها
يف ال�سوق.
وقد ترغب بع�ض �شركات الت�أمني خ�صو�صا العاملية مدفوعة بحقيقة �أن هناك ما يقرب من  7مليون مقيم يحتاجون للت�أمني خالل ال�سنوات القليلة القادمة
�إىل الدخول �إىل ال�سوق .وقد تلج�أ بع�ض ال�شركات �إىل ا�سرتاتيجيه اال�ستحواذ لت�سريع منوها �سواء على �صعيد �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة �أو ال�شركات
اجلديدة القادمة لل�سوق.
و�ستكون بوبا العربية ،بعد عملية اال�ستحواذ� ،إحدى ال�شركات اجلديدة القليلة ذات امل�ؤهالت العاملية .كما �أنها �ستكون �صاحبة ال�سبق يف جمال الرعاية
ال�صحية والت�أمني يف اململكة نظر ًا النها �ستخلف بوبا ال�شرق الأو�سط ونظر ًا الرتباطها مع جمموعة بوبا.
� 20سعودي جازيت ،عدد � 23إبريل 2007
 21جريدة الريا�ض بعنوان (اململكة �ست�شهد نقلة نوعية كبرية �ستغري مالمح الو�ضع ال�صحي) عدد رقم  14121تاريخ 2007/2/21م
 22تقرير بي �أم اي عن الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،الربع الرابع 2006م
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3ديناميكية النمو يف قطاع الت�أمني ال�صحي

3 33333تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي على املقيمني
كونه اجلهة امل�س�ؤوله عن تطبيق ومراقبة الت�أمني الإلزامي للمقيمني ،قام جمل�س ال�ضمان ال�صحي بتبني خطه ذات ثالث مراحل لتطبيق الت�أمني الإلزامي على
املقيمني العاملني يف اململكة تعتمد على عدد املوظفني يف ال�شركات؛ وملزيد من املعلومات يرجى الإطالع على ق�سم “ 3-4-3قطاع الت�أمني ال�صحي” من هذا
الق�سم من الن�شرة .ومن املتوقع �أن يكون للت�أمني الإلزامي على املقيمني �أكرب الأثر يف زيادة حجم �سوق الت�أمني يف اململكة.
و�سوف يتم قريبا البدء يف تطبيق �آخر مراحل الت�أمني الإلزامي على املقيمني العاملني يف اململكة (ال�شركات التي لديها �أقل من  100موظف) ،و�سيكون الهدف
من ذلك تغطية جميع املقيمني خالل ال�سنوات القليلة القادمة.

3 33333الت�أمني االختياري للموظفني ال�سعوديني
على الرغم من �أن الت�أمني على املوظفني ال�سعوديني العاملني لي�س �إلزاميا� ،إال �أن الكثري من ال�شركات ،وذلك ح�سب خربة بوبا ال�شرق الأو�سط ،تقوم بالت�أمني
على املوظفني ال�سعوديني العاملني �أ�سوة باملقيمني .ومن املتوقع �أن تطبق ال�شركات م�ستقب ًال الت�أمني على موظفيها ال�سعوديني مدفوعة مبا يلي:
e eال�ضغط على ال�شركات لتحقيق الم�ساواة في المزايا الممنوحة للموظفين؛
e eزيادة الوعي نحو منافع الت�أمين ال�صحي؛
e eرغبة ال�شركات في تقديم معايير موحدة لمزايا الموظفين.

3 33333زيادة عدد ال�سكان وات�ساع نطاق توطني الوظائف
يقدر معدل منو عدد ال�سكان اململكة من 2004م �إىل 2015م بن�سبة  23.%2.3وعلى الرغم من الزيادة امل�صاحبة لذلك يف �أعداد املقيمني التي يعتقد �أنها ت�سري
بوترية عالية ن�سبي ًا� ،إال �أن ثمة جهود حثيثة ال�ستبدال املوظفني غري ال�سعوديني مبوظفني �سعوديني .ويجري القيام بذلك من خالل فر�ض �أنظمة �صارمة تهدف
�إىل زيادة ن�سبة �سعودة الوظائف وت�شجيع ال�شباب ال�سعودي على االن�ضمام �إىل �سوق العمل .ومن العوامل الأخرى التي قد يكون لها �أثر �سلبي على قاعدة ال�سكان
املقيمني م�ستقب ًال ما يلي:
e eال�صعوبات المتزايدة في الح�صول على ت�أ�شيرات لتوظيف المقيمين؛
e eات�ساع نطاق الوظائف المطلوبة توطينها.

 23التقرير ال�سنوي الثالث والأربعون مل�ؤ�س�سة النقد ،اغ�سط�س 2007م
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4ال�شركة

444

4مقدمة

بوبا العربية هي �شركة م�ساهمة �سعودية حتت الت�أ�سي�س مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  279وتاريخ 1428/8/28هـ ،املوافق 2007/9/10م ،ووفق ًا للمر�سوم
امللكي رقم م 74/بتاريخ 1428/8/28هـ املوافق 2007/9/11م .ويقع مركز ال�شركة الرئي�سي يف مدينة جدة يف اململكة العربية ال�سعودية.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع  400مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل  40مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
بـ  24مليون �سهم تبلغ قيمتها الإجمالية املدفوعة  240مليون ريال �سعودي ،ومتثل  %60من ر�أ�س مال ال�شركة والتي مت ايداعها يف ح�ساب ال�شركة لدى البنك
ال�سعودي الربيطاين (�ساب) .كما �سيتم طرح  16مليون �سهم اكتتاب ومتثل  %40من ر�أ�س مال ال�شركة للجمهور ب�سعر ( )10رياالت لل�سهم الواحد.
وبعد اكتمال عملية الطرح واجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية� ،سيتم تقدمي طلب �إىل معايل وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،و�ستعترب ال�شركة
ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
وعقب ت�أ�سي�س ال�شركة ،ف�سوف تتقدم ال�شركة بطلب مل�ؤ�س�سة النقد للح�صول على ترخي�ص للبدء يف مزاولة �أعمال الت�أمني يف اململكة ومن ثم �ستقوم با�ستكمال
الإجراءات الالزمة و�أخذ املوافقات املطلوبة لعملية الإ�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط (طبقا لتقييم يتم املوافقة عليه بوا�سطة اجلهات الر�سمية وم�ساهمي
بوبا ال�شرق الأو�سط) .و�سوف تقوم ال�شركة عندها باال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها يف اململكة العربية ال�سعودية .وملزيد من
املعلومات حول اال�ستحواذ املقرتح يرجى مراجعة ق�سم (“اال�ستحواذ”) �ضمن ن�شرة الإ�صدار.

444

4خلفية عن ن�شاط ال�شركة

تزاول بوبا ال�شرق الأو�سط ن�شاطها الت�أميني يف اململكة ،من خالل اتفاقية الوكالة احل�صرية مع �شركة �أ�سا�س للرعاية ال�صحية املحدودة (“�شركة �أ�سا�س”)،
من خالل مكتبها الرئي�سي الكائن يف مدينة جدة وفرعيه يف كل من الريا�ض واخلرب .وقد بد�أت بوبا ال�شرق الأو�سط ن�شاطها يف اململكة عام 1997م من
خالل اتفاقية وكالة ح�صرية مع �شركة �أ�سا�س� .إن بوبا ال�شرق الأو�سط �شركة معفاة مت ت�سجيلها يف البحرين بتاريخ 1418/5/25هـ (املوافق 1997/9/27م)
مبوجب ال�سجل التجاري رق��م .39161-01وبوبا ال�شرق الأو�سط هي م�شروع م�شرتك بني �شركة جمموعة ناظر القاب�ضة (“جمموعة ناظر”) و�شركة بوبا
انف�ستمنت�س اوفر�سيز ليمتد (ع�ضو يف جمموعة بوبا) .ويبلغ ر�أ�س مال �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط  32.43مليون ريال �سعودي ( 3.26مليون دينار بحريني)
مق�سم بالت�ساوي بني امل�ساه َمني ،ملزيد من التفا�صيل عن جمموعة ناظر و�شركة بوبا انف�ستمنت�س اوفر �سيز ليمتد يرجى مراجعة الق�سم  4-4من ن�شرة الإ�صدار
(ال�شركات امل�ساهمة يف ال�شركة) .وتقوم بوبا ال�شرق الأو�سط بتقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي يف اململكة.
ت�أ�س�ست جمموعة ناظر يف عام 1991م ك�شركة قاب�ضة للقيام با�ستثمارات متنوعة يف اململكة وخارجها .يقع املركز الرئي�سي للمجموعة يف مدينة جدة ولها
مكاتب فرعية يف كل من الريا�ض واخلرب و�شيكاغو .وتتنوع اهتمامات املجموعة ون�شاطاتها بني عدة جماالت منها اال�ستثمارات اخلا�صة ،وقطاعات اخلدمات
مثل الت�أمني الطبي واالت�صاالت ،املعدات الطبية واملرافق ال�صناعية يف �أوروبا وال�شرق الأق�صى .وتت�سم �أعمال جمموعة ناظر بجمعها بني مبادئ املحافظة
على �أ�سا�سيات العمل مع التوجهات الإبداعية.
�أما بوبا ،فهي �إحدى امل�ؤ�س�سات اخلا�صة الرائدة يف اململكة املتحدة يف قطاع تقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي التي انطلق ن�شاطها يف عام 1947م .وتقدم بوبا
خدمات الت�أمني ال�صحي حلوايل  7.2مليون م�ستفيد يف �أكرث من  190دولة .وي�شمل ذلك كل من اململكة املتحدة وا�سبانيا ،وهوجن كوجن ،وتايلند ،واململكة
العربية ال�سعودية ،وا�سرتاليا ،والواليات املتحدة الأمريكية ،والدامنارك.
وخالل الأعوام املن�صرمة ،ح�صلت بوبا على العديد من اجلوائز املرموقة منها جائزة ملكة اململكة املتحدة امللكة اليزابيث الثانية عن ال�شركات �ضمن فئة
التجارة الدولية لعام 2005م� .إ�ضافة لذلك ،ح�صلت بوبا على التقدير لقاء خدمات الرعاية ال�صحية التي تقدمها مبا يف ذلك جائزة التميز �إف تي بزن�س
�أوف�شور لعام 2000م وكذلك �أف�ضل مزود خدمات رعاية �صحية على امل�ستوى الدويل �ضمن جوائز الت�أمني ال�صحي الربيطانية ملدة � 5سنوات متتالية كان �أولها
يف عام 1999م كما مت احل�صول عليها يف عامي 2006م و2007م.
ومع الدعم الإداري التي تلقته بوبا ال�شرق الأو�سط من جمموعة ناظر ومن جمموعة بوبا ،فقد متكنت من تطوير جمموعة من اخلدمات ذات اجلودة العالية ،التي
تت�سم ح�سب اعتقاد ال�شركة بالإبداعية وامل�ستوى العاملي� .إن قدرة ال�شركة على الإبداع لتلبية طلبات العمالء هي �إحدى الأركان الأ�سا�سية يف فل�سفة بوبا ال�شرق
الأو�سط ،وهي عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من ثقافة العمل لديها .وقد �ساعد هذا يف زيادة عدد عمالء بوبا ال�شرق الأو�سط بن�سبة  %36يف عام 2005م و %65يف عام 2006م.
وتقوم بوبا ال�شرق الأو�سط بتزويد خدمات رعاية �صحية �شخ�صية ،ت�سهم يف ح�صول امل�ستفيدين على �أعلى درجات الرعاية ال�صحية اخلا�صة .ولبوبا ال�شرق
الأو�سط فروع يف املدن الرئي�سية من اململكة ،وتعمل ب�شكل مبا�شر مع �شبكة وا�سعة من امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات يف داخل وخارج اململكة ،مبا يف ذلك لبنان
والكويت والأردن والبحرين والإمارات العربية املتحدة لتوفري التغطية الت�أمينية لعمالئها امل�ؤمن عليهم يف اململكة عند تواجدهم خارجها وجتدر الإ�شارة �أن
ال�شركة ال تقوم مبزاولة �أي �أعمال ت�أمينية خارج اململكة.
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4هيكل امللكية وامل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع  400مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل  40مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت لل�سهم .و�سيمتلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون  24مليون
�سهم متثل  %60من ر�أ�س مال ال�شركة� .أما الأ�سهم املتبقية والبالغة  16مليون �سهم والتي متثل  %40من ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�سيتم طرحها لالكتتاب العام .ومل
متنح ال�شركة �أيا من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي �أ�شخا�ص �آخرين �أية حقوق تف�ضيلية .وي�ستعر�ض ال�شكل التايل م�ساهمي ال�شركة ون�سبة ملكية كل منهم:
�شكل :1‑4هيكل ملكية بوبا العربية
ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

القيمة (بالريال)

�شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م

9.000.000

90.000.000

%22.50

�شركة بوبا انف�ستمنت�س افور�سيز ليمتد

6.000.000

60.000.000

%15.00

�شركة جمموعة ناظر القاب�ضة املحدودة

2.000.000

20.000.000

%5.00

�شركة �أ�سا�س للرعاية ال�صحية املحدودة

2.000.000

20.000.000

%5.00

�شركة حلول الربامج احلديثة خلدمات احلا�سب االيل املحدودة

2.000.000

20.000.000

%5.00

�شركة مركز الدكتور �سليمان احلبيب الطبي

1.000.000

10.000.000

%2.50

�شركة احمد حممد عبد الوهاب ناغي و�أوالده

1.000.000

10.000.000

%2.50

�شركة رامز حممود احللبي وولده

500.000

5.000.000

%1.25

�شركة م�ضاف للتجارة واملقاوالت املحدودة

500.000

5.000.000

%1.25

اجلمهور

16.000.000
40.000.000

160.000.000
400.000.000

%40.0
%100.00

الإجمايل

الن�سبة

الم�صدر :بوبا العربية
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4ال�شركات امل�ساهمة يف ال�شركة

�4 44444شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م (“بوبا ميدل اي�ست هولدينجز”)
بوبا ميدل اي�ست هولدينجز هي امل�ساهم الرئي�سي يف بوبا العربية ،حيث تبلغ ن�سبة ملكيتها يف �شركة بوبا العربية  .%22.5وقد �سجلت بوبا ميدل اي�ست
هولدينجز بتاريخ 1426/2/12هـ (املوافق 2005/3/23م) يف البحرين مبوجب ال�سجل التجاري رقم  .56138وبوبا ميدل اي�ست هولدينجز هي �شراكة بني
بوبا انف�ستمنت�س اوفر�سيز ليمتد ،وهي ع�ضو يف جمموعة بوبا وتعمل يف قطاع اخلدمات ال�صحية ومقرها اململكة املتحدة ،و�شركة جمموعة ناظر القاب�ضة
املحدودة وهي جمموعة ذات ن�شاطات ا�ستثمارية وا�سعة يف اململكة وخارجها .ويبلغ ر�أ�س مال بوبا ميدل اي�ست هولدينجز احلايل  19.900ريال �سعودي
( 2.000دينار بحريني) .وقد وافق ال�شركاء يف �شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز على زيادة ر�أ�س مالها �إىل  91.74مليون ريال �سعودي  22( 24مليون دينار
بحريني) وما زالت الإجراءات الر�سمية لزيادة ر�أ�س املال قيد اال�ستكمال لدى اجلهات املخت�صة يف البحرين .وي�شمل ن�شاط بوبا ميدل اي�ست هولدينجز
الأ�سا�سي �إدارة ال�شركات التابعة وامل�ساعدة يف �إدارة ال�شركات التي ت�ساهم فيها يف البحرين وخارجها.
يو�ضح ال�شكل التايل هيكل ملكية بوبا ميدل اي�ست هولدينجز:
�شكل :2‑4هيكل ملكية �شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م
امل�ساهمون
�شركة بوبا انف�ستمنت�س اوفر�سيز ليمتد

%50.00

�شركة جمموعة ناظر القاب�ضة املحدودة

%50.00

املجموع

%100.00

الم�صدر :بوبا العربية
� 24سعر �صرف اجلنيه الإ�سرتليني =  7.65ريال �سعودي ()2007/10/7
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ن�سبة امللكية

�4 44444شركة بوبا انف�ستمنت�س اوفر�سيز ليمتد (“بوبا انف�ستمنت�س”)
بوبا انف�ستمنت�س هي ثاين �أكرب م�ساهم م�ؤ�س�س يف بوبا العربية ،حيث تبلغ ن�سبة ملكيتها يف ال�شركة .%15.00
ت�أ�س�ست بوبا انف�ستمنت�س مبوجب قوانني اجنلرتا وويلز مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2993390ال�صادر بتاريخ 1415/6/18هـ (املوافق 1994/11/22م).
يبلغ ر�أ�س مال بوبا انف�ستمنت�س  7.363،6مليون ريال �سعودي 962.5( 25مليون جنيه �إ�سرتليني وهي �شركة مملوكة بالكامل ل�شركة بوبا فينان�س ب �إل �سي
(“بوبا ِفن”) والتي بدورها مملوكة لبوبا .وتعمل بوبا انف�ستمنت�س ك�شركة قاب�ضة و�سيطة ملعظم ن�شاطات جمموعة بوبا خارج اململكة املتحدة.
ويو�ضح ال�شكل التايل هيكل ملكية �شركة بوبا انف�ستمنت�س:
�شكل :3‑4هيكل ملكية �شركة بوبا انف�ستمنت�س اوفر�سيز ليمتد
ن�سبة امللكية

امل�ساهم
*

�شركة بوبا فينان�س ب �إل �سي

%100.0

الم�صدر :بوبا العربية

*�شركة بوبا فينان�س ب �إل �سي هي �شركة م�ساهمة م�سجلة يف �إجنلرتا وويلز وهي مملوكة بالكامل لبوبا ()British United Provident Association Ltd
وهي �شركة خا�صة حمدودة ب�ضمانات وبدون ر�أ�س مال ت�أ�س�ست يف �إجنلرتا وويلز.

�4 44444شركة جمموعة ناظر القاب�ضة املحدودة (“جمموعة ناظر”)
جمموعة ناظر هي م�ساهم م�ؤ�س�س بن�سبة ملكية تبلغ .%5.00
�أ�س�س املهند�س ل�ؤي ه�شام ناظر جمموعة ناظر يف عام 1991م ك�شركة قاب�ضة بهدف اال�ستثمار يف نطاق وا�سع من الأعمال يف اململكة وخارجها .وقد مت ت�سجيل
ال�شركة يف مدينة جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030077044وتاريخ 1411/7/8هـ (املوافق 1991/1/23م) بر�أ�س مال قدره  35مليون ريال.
يو�ضح ال�شكل التايل هيكل ملكية جمموعة ناظر:
�شكل :4‑4هيكل ملكية �شركة جمموعة ناظر القاب�ضة املحدودة
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

املهند�س /ل�ؤي ه�شام حمي الدين ناظر

%50.14

جواهر ه�شام حمي الدين ناظر

%8.31

طل ه�شام حمي الدين ناظر

%8.31

فهر ه�شام حمي الدين ناظر

%8.31

�أمرية ح�سني بدوي

%8.31

ند ه�شام حمي الدين ناظر

%8.31

م�ضر ه�شام حمي الدين ناظر

%8.31

املجموع

%100.00

الم�صدر :بوبا العربية

� 25سعر �صرف الدينار البحريني =  9.95ريال �سعودي ()2007/10/7

19

�4 44444شركة �أ�سا�س للرعاية ال�صحية املحدودة (“�شركة �أ�سا�س”)
�شركة �أ�سا�س هي م�ساهم م�ؤ�س�س بن�سبة متلك تبلغ  %5.0من ال�شركة.
يبلغ ر�أ�س مال �شركة �أ�سا�س املدفوع  5ماليني ريال �سعودي ،وقد ت�أ�س�ست كوكيل لبوبا ال�شرق الأو�سط لدعم وم�ساندة �أعمالها يف اململكة .وقد �سجلت �شركة
�أ�سا�س يف مدينة جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030122667وتاريخ 1418/7/5هـ (املوافق 1997/11/6م).
ويو�ضح ال�شكل التايل هيكل ملكية �شركة �أ�سا�س:
�شكل :5‑4هيكل ملكية �شركة �أ�سا�س للرعاية ال�صحية املحدودة
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

�شركة جمموعة ناظر القاب�ضة املحدودة

%80.00

املهند�س /ل�ؤي ه�شام حمي الدين ناظر

%20.00

املجموع

%100.00

الم�صدر :بوبا العربية

�4 44444شركة حلول الربامج احلديثة خلدمات احلا�سب الآيل املحدودة (“حلول الربامج احلديثة”)
�شركة حلول الربامج احلديثة هي م�ساهم م�ؤ�س�س وتبلغ ملكيتها . %5.0
وقد مت ت�سجيل �شركة حلول الربامج احلديثة يف جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030070267وتاريخ 1410/8/21هـ (املوافق 1990/3/19م) ،بر�أ�س مال
مدفوع قدره  2مليون ريال �سعودي .وتزاول �شركة حلول الربامج احلديثة �أعمالها التجارية �ضمن �أنظمة املعلومات وقد ت�أ�س�ست بهدف مزاولة �أعمال جتارة
اجلملة والتجزئة يف برجميات و�أجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار وال�صيانة.
يو�ضح ال�شكل التايل هيكل ملكية �شركة حلول الربامج احلديثة:
�شكل :6‑4هيكل ملكية �شركة حلول الربامج احلديثة خلدمات احلا�سب الآيل املحدودة
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

�شركة جمموعة ناظر القاب�ضة املحدودة

%98.00

املهند�س /ل�ؤي ه�شام حمي الدين ناظر

%2.00

املجموع

%100.00

الم�صدر :بوبا العربية

	� 4 -4-6شركة مركز الدكتور �سليمان احلبيب الطبي (“مركز احلبيب”)
تبلغ ن�سبة متلك �شركة مركز احلبيب ك�أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني  %2.5من ر�أ�س مال ال�شركة.
مت ت�أ�سي�س �شركة مركز احلبيب ،وهو ع�ضو يف جمموعة احلبيب ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة بوا�سطة الدكتور �سليمان احلبيب وحممد احلبيب بر�أ�س مال
مدفوع قدره  500.000ريال �سعودي ،ومت ت�سجيلها يف الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010196728وتاريخ 1425/2/23هـ (املوافق 2004/4/13م).
وقد �شهدت جمموعة احلبيب منو ًا م�ضطردا منذ ن�ش�أتها يف �إبريل 1994م ،حيث تقوم بتقدمي خدمات رعاية �صحية ذات جودة عالية �إىل املواطنني ال�سعوديني
مما يقلل احلاجة �إىل ال�سفر للعالج الطبي خارج اململكة.
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يو�ضح ال�شكل التايل هيكل ملكية �شركة مركز احلبيب:
�شكل :7‑4هيكل ملكية �شركة مركز الدكتور �سليمان احلبيب الطبي
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

د� /سليمان عبد العزيز احلبيب

%50.00

حممد عبد العزيز احلبيب

%50.00

املجموع

%100.00

الم�صدر :بوبا العربية

�4 44444شركة �أحمد حممد عبد الوهاب ناغي و�أوالده (“�شركة ناغي”)
�شركة ناغي هي �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بن�سبة متلك تبلغ .%2.5
ت�أ�س�ست �شركة ناغي يف عام 1911م بوا�سطة �أحمد ناغي بر�أ�س مال مدفوع قدره  1.7مليون ريال ،وقد مت ت�سجيلها يف جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 4030002002وتاريخ 1377/2/26هـ (املوافق 1957/9/12م) .والن�شاط الأ�سا�سي ل�شركة ناغي هو توزيع الأدوية واملنتجات ال�صيدالنية.
يو�ضح ال�شكل �أدناه هيكل ملكية �شركة ناغي:
�شكل :8‑4هيكل ملكية �شركة احمد حممد عبد الوهاب ناغي و�أوالده
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

�أحمد حممد عبد الوهاب ناغي

%80.00

حممد �أحمد حممد عبد الوهاب ناغي

%5.00

وليد �أحمد حممد عبد الوهاب ناغي

%5.00

غادة �أحمد حممد عبد الوهاب ناغي

%2.50

جنوى �أحمد حممد عبد الوهاب ناغي

%2.50

هيام �أحمد حممد عبد الوهاب ناغي

%2.50

منال �أحمد حممد عبد الوهاب ناغي

%2.50

املجموع

%100.00

الم�صدر :بوبا العربية
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	�4 -4-8شركة رامز حممود احللبي وولده (“�شركة احللبي”)
�شركة احللبي هي �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني وتبلغ ملكيتها يف ال�شركة .%1.25
ت�أ�س�ست �شركة احللبي يف عام 1983م بر�أ�س مال مدفوع قدره  500.000ريال �سعودي ،و�سجلت يف جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030043236وتاريخ
1404/7/28هـ (املوافق 1984/4/30م) .وتتمثل الن�شاطات الرئي�سية ل�شركة احللبي يف خدمات التقنيات املتطورة وتكامل النظم وحلول تقنية املعلومات
والإنرتنت واالنرتانت والإلكرتونيات وال�صيانة واالت�صاالت والأمن و�إدارة املباين.
يو�ضح ال�شكل التايل هيكل ملكية �شركة احللبي:
�شكل :9‑4هيكل ملكية �شركة رامز محمود الحلبي وولده
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

رامز حممود احللبي

%90.00

حممود رامز احللبي

%10.00

املجموع

%100.00

الم�صدر :بوبا العربية

�4 44444شركة م�ضاف للتجارة واملقاوالت املحدودة (“�شركة م�ضاف”)
�شركة م�ضاف هي م�ساهم م�ؤ�س�س بن�سبة متلك تبلغ .%1.25
ت�أ�س�ست �شركة م�ضاف يف عام 1998م بر�أ�س مال مدفوع قدره  2.000.000ريال �سعودي ،وقد مت ت�سجيلها يف مدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 1010154943وتاريخ 1420/4/25هـ (املوافق 1990/8/7م) .وتخت�ص �شركة م�ضاف مبقاوالت قطاع االت�صاالت ،ولها م�ساهمات �إ�ضافية يف جمايل الطاقة
والإن�شاء.
يو�ضح ال�شكل التايل هيكل ملكية �شركة م�ضاف:
�شكل :10‑4هيكل ملكية �شركة م�ضاف للتجارة واملقاوالت املحدودة
امل�ساهمون
�شركة جمموعة امل�سحل التجارية املحدودة

%95.0

ال�سيد يا�سر بن ح�سن حممد امل�سحل

%5.0

املجموع

%100.0

الم�صدر :بوبا العربية
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ن�سبة امللكية

444

4امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة للم�ساهمني يف ال�شركة

�شكل :11‑4امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة للم�ساهمني يف ال�شركة
الن�سبة غري
املبا�شرة
ال يوجد

�شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م

الن�سبة
املبا�شرة
%22.50

%22.50

ال ينطبق

�شركة بوبا انف�ستمنت�س افور�سيز ليمتد

%15.00

%11.25

%26.25

متتلك  %50يف بوبا ميدل اي�ست هولدينجز

�شركة جمموعة ناظر القاب�ضة املحدودة

%5.00

%20.15

%25.15

متتلك  %50يف بوبا ميدل اي�ست هولدينجز و %80من
�شركة �أ�سا�س و %98من �شركة حلول الربامج احلديثة

�شركة �أ�سا�س للرعاية ال�صحية املحدودة

%5.00

ال يوجد

%5.00

ال ينطبق

��ش��رك��ة ح �ل��ول ال�ب�رام��ج احل��دي �ث��ة خلدمات
احلا�سب االيل املحدودة

%5.00

ال يوجد

%5.00

ال ينطبق

�شركة مركز الدكتور �سليمان احلبيب الطبي

%2.50

ال يوجد

%2.50

ال ينطبق

�شركة احمد حممد عبدالوهاب ناغي و�أوالده

%2.50

ال يوجد

%2.50

ال ينطبق

�شركة رامز حممود احللبي وولده

%1.25

ال يوجد

%1.25

ال ينطبق

�شركة م�ضاف للتجارة واملقاوالت املحدودة

%1.25

ال يوجد

%1.25

ال ينطبق

اجلمهور

%40.00

ال يوجد

%40.00

ال ينطبق

الإجمايل

%100.00

ا�سم امل�ساهم

املجموع

طريقة احت�ساب الن�سبة غري املبا�شرة

الم�صدر :بوبا العربية
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4امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة

�شكل :12‑4امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

الن�سبة
املبا�شرة

الن�سبة غري
املبا�شرة

املجموع

طريقة احت�ساب الن�سبة غري املبا�شرة

املهند�س ل�ؤي ه�شام ناظر

ال يوجد

%13.71

%13.71

ميتلك  %50.14يف جمموعة ناظر و %20يف �شركة
�أ�سا�س و %2يف �شركة حلول الربامج احلديثة

طل ه�شام ناظر

ال يوجد

%2.09

%2.09

ميتلك  %8.13يف جمموعة ناظر

بنجمني ديفيد كنت

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

الدكتور داميان فن�سنت مارميون

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

وليم �ستيفن وارد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

عامر عبداهلل علي ر�ضا

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

املهند�س زهري حامد فايز

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

الم�صدر :بوبا العربية

وفيما عدا ما ذكر �أعاله ،لي�س لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة �أية ن�سبة متلك مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف ال�شركة كما يف تاريخ
ن�شرة الإ�صدار.
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444

4ر�ؤية ور�سالة ال�شركة

فيما يتمثل امل�ستوى املعي�شي اجليد هدف �أ�سمى للإن�سان ،ي�أتي �ضمن جوهر الأولويات الو�صول �إىل �صحة �سليمة واملحافظة عليها .وتتمثل ر�ؤية �شركة بوبا
العربية يف االهتمام بال�صحة ال�شخ�صية لكل فرد من �أف��راد املجتمع من خالل تقدمي خيارات رعاية �صحية ذات جودة عالية للم�ساهمة يف حتقيق هذا
الهدف.
الر�ؤية
“رعاية الأفراد الذين ي�أمتنوننا على �صحتهم”
الر�سالة
“�إعطاء �أفراد املجتمع فر�صة التمتع بحياة �صحية ذات �إنتاجية”

444

�4إ�سرتاتيجية العمل

بعد ا�ستكمال اال�ستحواذ� ،سوف تقوم ال�شركة با�ستهداف قطاع الت�أمني ال�صحي ال�ستكمال م�سرية بوبا ال�شرق الأو�سط م�ستغلة بذلك اخلربات املميزة بهدف
ا�ستكمال ما مت حتقيقه من اجنازات على مدى ال�سنوات ال�سابقة.
�سوف تقدم بوبا العربية عددا من برامج الت�أمني ال�صحي مبا يتوافق مع متطلبات جمل�س ال�ضمان ال�صحي ومتطلبات ال�سوق التي تتغري من حني لآخر .كما
�ستمنح ال�شركة عمالئها خيارات زيادة ميزات �إ�ضافية لتلك الربامج عند رغبتهم بذلك.
ولتحقيق النمو الذي ت�سعى �إليه ال�شركة ،ف�سوف تقوم ال�شركة ب�إدارة م�صادرها بكفاءة وفعالية وكذلك اال�ستثمار يف الأنظمة املعلوماتية عندما تتطلب الأعمال
ذلك بالإ�ضافة �إىل �أنها �ستقوم بتطبيق �أف�ضل املمار�سات املعمول بها �ضمن القطاع الذي تعمل به.
وت�سعى بوبا العربية �إىل �أن ت�صبح يف موقع الريادة �ضمن قطاع تقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي يف اململكة .لذا ف�إنها �سوف تعمل على التحقق �أن منتجاتها تتفق
مع متطلبات اجلهات الر�سمية فيما يتعلق بربامج الت�أمني التي �ستقدمها كما �ستعطي عمالءها فر�صة االختيار من �ضمن �شبكة وا�سعة من مقدمي خدمات
الرعاية ال�صحية لتحقيق �أعلى م�ستويات اخلدمة .ومع زيادة الطلب على الت�أمني ال�صحي بهدف تغطية املقيمني العاملني يف اململكة� ،سوف تعمل بوبا العربية
على حتقيق �أف�ضل معدالت النمو بهدف زيادة ربحيتها وذلك من خالل مراجعة عملياتها وزيادة طاقتها اال�ستيعابية مع املحافظة على التطوير امل�ستمر
خلدماتها النوعية بهدف جذب العمالء واملحافظة عليهم.

444

4املزايا التناف�سية

عند اكتمال عملية اال�ستحواذ� ،ستمتلك ال�شركة امتيازات قوية وبذلك تتوقع ال�شركة �أن تتم ترجمتها ملزايا تناف�سية وربحية عالية لت�صبح ركيزة �أ�سا�سية
مقارنة مبناف�سيها �ضمن قطاع الت�أمني ال�صحي.

4 44444خربات الإدارة العليا واملوظفني
تعتقد بوبا العربية �أن موظفيها هم الأ�صول الرئي�سية لديها ،حيث يدير بوبا ال�شرق الأو�سط ،املزمع اال�ستحواذ عليها ،فريق من الإدارة العليا يتمتع بخربات
وا�سعة ومميزة ي�ساندهم موظفون على درجة من الكفاءة واخلربات الوا�سعة التي كان لها �أكرب الأثر يف تنمية �أعمال بوبا ال�شرق الأو�سط وزيادة عدد عمالءها
و�إيراداتها وربحيتها .وتنطلق �أهداف الإدارة من ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية مبتكرة لرفع معايري �صناعة الت�أمني �إىل م�ستويات �أعلى من حيث اجلودة التي �ستميزها
عن املناف�سني يف �سوق الت�أمني ال�صحي .و�سوف ينتقل ه�ؤالء املوظفون لل�شركة بعد الإ�ستحواذ و�ستقوم بوبا العربية بت�شجيع موظفيها و�إدارتها ملوا�صلة جناحهم
والتزامهم من خالل تقدمي خدمات تعك�س خرباتهم يف قطاع الت�أمني ال�صحي .و�ستعمل ال�شركة على قيام موظفيها باال�ستمرار يف حتقيق النجاح بهدف حتقيق
قيمة عالية على املدى الطويل مل�ساهمي ال�شركة .وقد �صنفت بوبا ال�شرق الأو�سط كواحدة من ال�شركات التي تتمتع ب�أف�ضل بيئة عمل يف اململكة من خالل درا�سة
�أجرتها جريدة االقت�صادية يف عام 7002م� 26أثبتت متيز بيئة العمل لديها.

 26امل�صدر :جريدة االقت�صادية عدد  5075بتاريخ 2007/9/3م “بوبا ال�شرق الأو�سط �ضمن �أف�ضل  10بيئات عمل”
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4 44444تكامل نظام تقنية املعلومات
تقوم �إ�سرتاتيجية بوبا العربية على ا�ستخدام التقنية حيثما كان ذلك ممكن ًا بهدف رفع كفاءة اخلدمات لديها .ومن خالل ا�ستحواذها على بوبا ال�شرق الأو�سط
�سوف ت�سعى ال�شركة لأن حتظى مبوقع الريادة �ضمن قطاع الت�أمني ال�صحي .وتت�ضمن الأنظمة الرئي�سية لدى بوبا ال�شرق الأو�سط نظام ت�شغيل �إلكرتوين يخدم
الن�شاطات املتعلقة بالت�أمني ،ونظام خدمة ذاتية للعمالء عن طريق الإنرتنت ،ونظام معلومات �إدارية �شامل ،ونظام مايل حديث ومتطور ،ومركز ات�صاالت
للعمالء على �أعلى امل�ستويات .وهذه الأنظمة م�صممة لتقدمي الدعم لن�شاطات ال�شركة التي تت�سم ب�سرعة منوها واعتمادها على متطلبات عمالئها� .إن
ا�ستخدام �أحدث التقنيات املتطورة واملبتكرة يف �أعمال بوبا ال�شرق منحها جائزة الأعمال الإلكرتونية ( )eBusiness Awardيف م�ؤمتر �إن�شوريك�س الذي
�أقيم يف مدينة دبي خالل عام 2006م.
ويعترب ا�ستخدام �أحدث التقنيات يف �أعمال ال�شركة �أحد العنا�صر الأ�سا�سية الذي ي�سهم يف حتقيق �أهدافها ،الأمر الذي دفع ب�إدارة تقنية املعلومات لبوبا ال�شرق
الأو�سط للعمل عن كثب مع جميع عمالئها للت�أكد من �أنه مت ت�صميم الأنظمة والعمليات على النحو الذي يت�سنى معه تقدمي متطلبات العمل بكفاءة عالية .وت�سعى
بوبا العربية لال�ستمرار يف تقدمي هذه اخلدمات التقنية العالية بعد عملية اال�ستحواذ.

4 44444خربات دولية يف جمال الرعاية ال�صحية
تت�سم �أعمال الت�أمني ال�صحي واخلدمات ال�صحية امل�ساندة ببع�ض التعقيد حيث تتطلب بناء عالقات قوية و�إ�سرتاتيجية مع مقدمي اخلدمات ب�شكل عام.
ومن خالل عالقتها القوية مع جمموعة بوبا� ،ست�ستطيع بوبا العربية احل�صول على اخلربات العاملية واال�ستفادة منها يف جمال الت�أمني ال�صحي .و�ستحظى
ال�شركة بدعم مميز من بوبا كونها واحدة من �أكرب �شركات الت�أمني ال�صحي حول العامل ،وهي احلائزة على جائزة “�أف�ضل �شركة عاملية خا�صة يف جمال
الت�أمني ال�صحي” يف جائزة الت�أمني ال�صحي يف لندن بتاريخ 2006/8/19م.
وك�شركة متخ�ص�صة يف جمال الت�أمني ال�صحي داخل اململكة وعلى امل�ستوى العاملي وبف�ضل ثروتها الهائلة من اخلربات املرتاكمة ،تقوم بوبا ببناء وتنمية �أعمالها
من خالل ميزاتها التفا�ضلية.

4 44444التخ�ص�ص يف جمال الت�أمني ال�صحي اخلا�ص
بعد عملية اال�ستحواذ وكخلف لبوبا ال�شرق الأو�سط ،يتوقع �أن تكون بوبا العربية ال�شركة الوحيدة املتخ�ص�صة يف جمال الت�أمني ال�صحي يف �سوق اململكة
بخرباتها العاملية .و�سوف توظف بوبا العربية هذه امليزة ل�صاحلها بعد عملية اال�ستحواذ.

4 44444م�ساهمون م�ؤ�س�سون ذوو مكانة مرموقة
يعد امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة من الأ�سماء املرموقة ذات اخلربات الوا�سعة يف قطاع الرعاية الطبية والت�أمني ال�صحي حيث �سيتمكن العديد منهم �إ�ضفاء
املزيد على ميزات ال�شركة التناف�سية و�أعمالها كما �سي�سهم امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بتحقيق �أهداف ال�شركة الإ�سرتاتيجية.

4 44444وجود قاعدة عمالء كبرية وح�صة كبرية من �سوق الت�أمني ال�صحي
عند اكتمال اال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط وحمفظتها الت�أمينية يف اململكة وبعد االنتهاء من ت�أ�سي�س ال�شركة� ،سوف تتمكن بوبا العربية من اال�ستفادة من
قاعدة العمالء التي بنتها بوبا ال�شرق الأو�سط وكذلك ح�صتها الكبرية من ال�سوق .وتقدم بوبا ال�شرق الأو�سط خدمات الت�أمني ال�صحي لأكرث من � 1000شركة
متعاقدة معها يف اململكة كما يف 2007/9/30م .ومن ه�ؤالء العمالء �شركات رائدة يف العديد من القطاعات كالقطاع امل�صريف واملايل والت�صنيع واالت�صاالت
وتقنية املعلومات والتجارة واخلدمات والإن�شاءات والبرتوكيماويات .وطبقا خلطة ال�شركة ،ف�سوف ت�ستحوذ على مكانة قوية �أي�ضا �ضمن ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة يف امل�ستقبل.
وبالرغم من عدم توفر بيانات دقيقة حول ح�صة ال�شركة يف �سوق الت�أمني ال�صحي� ،إال �أن ال�شركة تعتقد �أن بوبا ال�شرق الأو�سط ك�إحدى ال�شركات الرائدة يف
ال�سوق ،متتلك ح�صة تقدر بـ  %18من �سوق الت�أمني ال�صحي خالل عام 2006م.27

� 27إ�ستناد ًا �إىل تقرير م�سح �سوق الت�أمني التعاوين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعام (2005م – 2006م) تقدر �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف قطاع الت�أمني ال�صحي بـ  2.222مليون ريال
�سعودي .فيما يبلغ حجم الأق�ساط املكتتبة بوا�سطة بوبا ال�شرق الأو�سط  414مليون ريال �سعودي يف عام 2006م �أي حوايل  %18تقريب ًا من �سوق الت�أمني ال�صحي يف اململكة.
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4 44444العالقة الوطيدة بني ال�شركة ومقدمي خدمات الرعاية ال�صحية
خالل �سنوات عملها يف ال�سوق البالغة � 10سنوات ،كونت بوبا ال�شرق الأو�سط عالقات مميزة مع �سل�سلة كبرية من مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية يف اململكة
تزيد عن الـ 300من امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات .وبعد اال�ستحواذ وانتقال ن�شاطها �إىل بوبا العربية ،ف�إن ال�شركة �ست�ستفيد من العالقة املميزة التي ترتبط بها
بوبا ال�شرق الأو�سط مع مقدمي اخلدمات.
�إن العالقات املهنية التي بنتها بوبا ال�شرق الأو�سط مع مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية يف اململكة من �ش�أنها �أن ت�ساعد بوبا العربية على تطوير �أعمالها وبناء
قاعدة قوية تنطلق منها لتدعم منوها املتوا�صل.
ولقد حر�ص مزودو خدمات الرعاية ال�صحية على دعم بوبا ال�شرق الأو�سط وقاموا بتقدير دورها يف ال�سوق كعميل مميز يف بناء عالقاتهم الإ�سرتاتيجية.
وتقدر بوبا العربية عالقة العمل القوية التي ربطت بوبا ال�شرق الأو�سط مبقدمي اخلدمات وتعتزم العمل على تطوير تلك العالقة وامل�ضي بها قدما بعد
ا�ستحواذها على بوبا ال�شرق الأو�سط.
ولتقدير دور بوبا ال�شرق الأو�سط الريادي يف ال�سوق ،منحت الغرفة التجارية وال�صناعية مبحافظة جدة جائزة �أف�ضل �شركة ت�أمني يف ال�سوق لبوبا ال�شرق
الأو�سط يف عام 2005م.28

�4 44444إدارة تتمحور على خدمة و�إر�ضاء العمالء
ترتكز فل�سفة ال�شركة على �أ�سا�س االلتزام نحو عمالئها .ويتم مراقبة هذا االلتزام من خالل العديد من املعايري الداخلية امل�صممة لتقييم �أداء العمل وم�ستوى
ر�ضى العمالء .ومن ذلك برامج احلوافز للموظفني التي ترتكز ب�شكل مبا�شر مع م�ستوى ر�ضى العمالء ويتم حتديدها با�ستخدام عدد من املقومات كدرجة
اال�ستجابة لطلبات العمالء وال�سرعة يف �إيجاد احللول املر�ضية لهم.
و�سريكز فريق العمليات لدى بوبا ال�شرق الأو�سط ،والذي �سينتقل بكامله ل�شركة بوبا العربية بعد الإ�ستحواذ ،على جميع اجلوانب املرتبطة بتقدمي اخلدمات
للعمالء خ�صو�صا الأ�سا�سية منها .ويكر�س فريق العمل لدى بوبا ال�شرق الأو�سط جهوده على تقدمي خدمات ذات جودة عالية .ويخ�ضع املوظفون لتدريبات مكثفة
ويتم تزويدهم ب�أحدث التقنيات لتمكينهم من �إر�ضاء عمالء ال�شركة من خالل تقدمي �أجود اخلدمات.
وتقوم �إدارة بوبا ال�شرق الأو�سط مبراجعة الأنظمة والإجراءات الداخلية لديها ب�شكل دوري كي تت�أكد من كفاءة تلك الإجراءات وبهدف القيام بعمل التطوير
الالزم عند احلاجة مبا يحقق الأهداف املو�ضوعة لأجلها .ولدعم فل�سفتها يف خدمة العمالء ،ت�ضع بوبا ال�شرق الأو�سط العميل على ر�أ�س �أولوياتها ويجعلها ذلك
يف مو�ضع الفخر كونها تعتني ب�صحة عمالءها من خالل تقدمي �أف�ضل خدمات الرعاية ال�صحية .وقد نالت بوبا ال�شرق الأو�سط يف عام 2007م جائزة “�أف�ضل
مركز ات�صاالت للعمالء” يف ال�شرق الأو�سط خالل منا�سبة نظمت من قبل �إن�سايت ( )INSIGHTيف الإمارات العربية املتحدة .وتعرب هذه اجلائزة عن
م�ستوى االلتزام والتقيد الذي يعمل من خالله فريق خدمات العمالء يف ال�شركة .و�سوف ت�ستفيد بوبا العربية ،بعد عملية الإ�ستحواذ ،من بيئة خدمة العمالء
التي تبنتها بوبا ال�شرق الأو�سط واملرتكزة على تقدمي �أف�ضل اخلدمات للعمالء.

 28منحت هذه اجلائزة من اللجنة ال�صحية يف الغرفة التجارية وال�صناعية مبحافظة جدة.

26

5اال�ستحواذ

5

بعد اكتمال عملية االكتتاب وعقد اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة� ،سيتم تقدمي طلب �إىل معايل وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .وتعترب
بوبا العربية قد ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة عامة من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
وعقب اكتمال �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة و�صدور ال�سجل التجاري� ،ستقوم ال�شركة باال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها يف
اململكة العربية ال�سعودية يف �أقرب فر�صة ممكنة ،مما �سيمكن بوبا العربية من اال�ستفادة من عدد من امليزات التي تتمتع بها بوبا ال�شرق الأو�سط مبا يف ذلك
القاعدة الوا�سعة من العمالء والأداء التاريخي والإيرادات وكذلك ال�شبكة الوا�سعة من مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية بالإ�ضافة �إىل البنية التحتية للأنظمة
واملوظفني امل�ؤهلني الذين يتمتعون بخربة وا�سعة يف جمال الت�أمني ال�صحي.
وقد قام �أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�ساهمو بوبا ال�شرق الأو�سط باالتفاق على توقيع مذكرة تفاهم والتي مت ت�ضمينها املبادئ التي مت التفاهم عليها بخ�صو�ص
�أ�س�س ا�ستكمال اال�ستحواذ واخلدمات التي �ستقوم �أ�سا�س بتقدميها خالل الفرتة االنتقالية بعد احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية ،وقد مت
تلخي�ص مذكرة التفاهم يف ق�سم (“املعلومات القانونية”) من ن�شرة الإ�صدار.
وعند اكتمال عملية اال�ستحواذ �ستكون ال�شركة هي املالك الوحيد لبوبا ال�شرق الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها و�سوف ت�ستفيد من جميع الأق�ساط،
ووثائق الت�أمني� ،سوف تنتقل �إليها الأ�صول ،واحلقوق وااللتزامات املتعلقة ب�شركة بوبا ال�شرق الأو�سط.
و�سيتم تقييم املحفظة الت�أمينية التابعة لبوبا ال�شرق الأو�سط طبقا للتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد .ومت�شيا مع تلك التعليمات ،فقد قامت ال�شركة
بتعيني منار �سيغما للخدمات املالية (منار �سيغما) كخرباء اكتواريني م�ستقلني ،للت�أكد من كفاية االحتياطيات؛ كما مت تعيني ارن�ست ويونغ كمحا�سبني قانونيني
م�ستقلني لإجراء درا�سة مالية م�ستفي�ضة ()Due Diligence؛ فيما مت تعيني ديلويت �آند تو�ش كمحا�سبني قانونيني م�ستقلني لإ�صدار القيمة املقدرة لبوبا
ال�شرق الأو�سط با�ستخدام مناذج م�ؤ�س�سة النقد  29ونتائج درا�سة ارن�ست ويونغ ومنار �سيغما.
وفيما يلي مراجعة موجزة لبوبا ال�شرق الأو�سط وعملياتها التاريخية يف اململكة:
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5بوبا ال�شرق الأو�سط

بد�أت بوبا ال�شرق الأو�سط ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1997م مبوجب اتفاقية وكالة ح�صرية مع �شركة �أ�سا�س ،وقد مت ت�سجيل بوبا ال�شرق
الأو�سط بتاريخ 1418/5/25هـ (املوافق 1997/9/27م) ك�شركة معفاة يف البحرين ،مبوجب ال�سجل التجاري رقم  .39161-01وبوبا ال�شرق الأو�سط هي
م�شروع م�شرتك بني جمموعة ناظر وبوبا انف�ستمنت�س التي هي �شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبوبا.
وخالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،متكنت بوبا ال�شرق الأو�سط من تطوير �سمعتها يف قطاع الت�أمني ال�صحي يف اململكة حيث عرفت ال�شركة بقيمتها امل�ضافة من
حيث جودة اخلدمات ونوعية املنتجات ذات املعايري العاملية.
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5الأداء التاريخي لبوبا ال�شرق الأو�سط

�شكل :1‑5ملخ�ص النتائج املالية لبوبا ال�شرق الأو�سط (مليون ريال �سعودي)
2005
2004
215.2
164.5
الأق�ساط املكت�سبة
178.1
135.7
مطالبات مدفوعة
37.1
28.8
م�ساهمات
35.0
29.4
تكاليف

ن�سبة التغري
%30.8
%31.2
%28.8
%19.0

2006
325.0
272.6
52.4
42.1

ن�سبة التغري
%51.0
%53.0
%41.2
%20.2

�صايف الربح قبل الفوائد وال�ضريبة

0.6-

2.1

%450.0

10.3

%39.04

ناق�ص :توزيعات حلملة وثائق الت�أمني
�أرباح امل�ساهمني
فوائد

-

0.62.6

2.1
4.9

%450.0
%0.88

10.3
10.7

%39.04
%118.4

�صايف الربح قبل ال�ضريبة
ن�سبة �صايف الربح قبل ال�ضريبة

2.0
%1.2

7.0
%3.3

%250.0

21.0
%6.5

%200.0

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة لبوبا ال�شرق الأو�سط
 29ت�شمل هذه النماذج جداول الكرتونية افرتا�ضية معدة بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد يتم ا�ستخدامها يف عملية التقييم.
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خالل الثالث �سنوات املا�ضية ،عززت بوبا ال�شرق الأو�سط منوها ب�شكل ملحوظ .فقد ارتفعت الأق�ساط املكت�سبة من  164.5مليون ريال �سعودي يف عام 2004م
�إىل  325.0مليون ريال �سعودي يف عام 2006م .فيما ارتفعت املطالبات املدفوعة من  135.7مليون ريال يف عام 2004م �إىل  272.6مليون ريال يف عام
2006م .وقد نتج عن ذلك �أن منت امل�ساهمات من  28.8مليون ريال يف عام 2004م �إىل  52.4مليون ريال يف عام 2006م .وقد كان تركيز ال�شركة خالل
تلك الفرتة على خدمة عمالئها بال�شكل املطلوب وبنف�س الوقت �إيجاد الإ�سرتاتيجية ال�سليمة لتحقيق الأرباح فيما ت�شهد ال�شركة منوا م�ضطردا .وبالفعل فقد
ا�ستطاعت بوبا ال�شرق الأو�سط من اال�ستفادة من النمو الذي �شهدته �أعمالها م�ؤخرا من خالل زيادة �أرباحها .فقد منت ن�سبة �صايف الربح (قبل ال�ضريبة)
من  %1.2يف 2004م �إىل  %6.5يف 2006م.
وقد مكن تركيز بوبا ال�شرق الأو�سط على خدمة عمالئها بال�شكل املطلوب من جذب عمالء جدد فيما عملت على تقدمي نف�س امل�ستوى من اخلدمات لعمالئها
الآخرين بهدف املحافظة عليهم .وخالل الفرتة ال�سابقة ،عملت بوبا ال�شرق الأو�سط على ا�ستثمار عالقتها مع العمالء بهدف فهم تطلعاتهم وزيادة خربتها
يف هذا املجال .وقد قامت بوبا ال�شرق الأو�سط تبعا لذلك بعمل التدريب الالزم ملوظفيها بهدف تطوير مهاراتهم ،وكذلك قامت بتقدمي و�سائل تقنية جديدة
ميكن للعمالء اال�ستفادة منها ب�شكل مبا�شر ،ومن ذلك نظام �إ�صدار املوافقات عن طريق االنرتنت و�أدوات متطورة للت�سعري ونظام �إدارة املطالبات للتحكم يف
�أق�ساط الت�أمني وتكلفة املطالبات.
وتعترب املبالغ التي يتم �سدادها ملقدمي خدمات الرعاية ال�صحية من امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات �أكرب التكاليف التي تتكبدها بوبا ال�شرق الأو�سط �ضمن �أعمالها.
لذا فقد قامت با�ستحداث عددا من الإجراءات والربامج ل�ضمان �إدارة تكاليف املطالبات التي يتم �سدادها للم�ست�شفيات وامل�ستو�صفات ب�شكل فعال .وي�شمل
ذلك زيادة عدد العاملني �ضمن فريق امل�ساندة ،وتوفري �أطباء يرتددون على امل�ست�شفيات ،وتطوير طريقة معاجلة املطالبات امل�ستلمة من خالل نظام املطالبات
الإلكرتونية والذي ي�سمح بالإطالع على بيانات معينة �ضمن �أنظمة امل�ست�شفيات بطريقة �إلكرتونية ،وقد �شمل ذلك �أي�ض ًا تطوير و�سائل حتليل املطالبات.
�شكل :2‑5ن�سبة املطالبات والتكاليف �إىل الأق�ساط املكتتبة
2004

2005

2006

ن�سبة املطالبات املدفوعة �إىل الأق�ساط املكتتبة

%82.5

%82.8

%83.9

ن�سبة التكاليف

%17.9

%16.3

%13.0

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة لبوبا ال�شرق الأو�سط

ركزت ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على �إدارة املطالبات يف �أعمالها كما هو مو�ضح يف ال�شكل �أعاله حيث ا�ستطاعت �أن حتافظ على ن�سبة املطالبات املدفوعة بني
العامني 2004م �إىل 2006م بني الن�سبة � %83إىل  %84يف تلك الفرتة.
�إن �إدارة و�ضبط التكاليف مقرونة بالتح�سينات امل�ستمرة ل�ضمان كفاءة العمليات قد مكنت بوبا ال�شرق الأو�سط من حت�سني ن�سبة التكاليف لديها من �سنة لأخرى،
حيث انخف�ضت التكاليف كن�سبة من الأق�ساط املكتتبة من  %17.9يف عام 2004م �إىل  %13.0يف عام 2006م .وميثل هذا ن�سبة انخفا�ض تقدر بـ  %26.0خالل
فرتة الثالث �سنوات املا�ضية .وقد مت حتقيق هذه النتائج من خالل اال�ستفادة من مبد�أ “الوفر االقت�صادي” وتطوير فعالية بوبا ال�شرق الأو�سط.
كما قامت بوبا ال�شرق الأو�سط بتطوير طريقة �إدارة �أموالها و�سيولتها .حيث مت م�ساندة ذلك من خالل نظام �إ�صدار فواتري فعال و�إدارة االئتمان ب�شكل
مدرو�س .وقد �ساعدت هذه العوامل بالإ�ضافة �إىل النمو النموذجي يف م�ضاعفة عوائد ال�شركة من اال�ستثمارات ب�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف منذ العام 2004م.
�شكل� :3‑5صايف الأ�صول الثابتة (مليون ريال �سعودي)
2004

2005

2006

�صايف الأ�صول الثابتة

7.9

8.3

10.3

معدل النمو

%33.9

%5.1

%24.1

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة ل�شركة بوبا ال�شرق الأو�سط

وقد عززت بوبا ال�شرق الأو�سط ا�ستثمارها يف تقنية املعلومات و�أنظمة احلا�سب الآيل خالل الثالث �سنوات املا�ضية ،حيث بلغت ن�سبة ما ا�ستثمرته كما يف
 31دي�سمرب 2006م �أكرث من  %80من جمموع املوجودات الثابتة .وعلى �سبيل املثال ،قامت بوبا ال�شرق الأو�سط با�ستبدال �أنظمة �إدارة العمليات الأ�سا�سية
واملطالبات يف عام 2004م ،والنظام املايل يف عام 2006م .كما قامت ال�شركة بتطوير املوقع الإلكرتوين ل�شركة بوبا ال�شرق الأو�سط ليتم قبول مطالبات
العمالء �إلكرتونيا واملوافقة عليها .وقد ا�ستمر هذا اال�ستثمار يف البنية التحتية والأنظمة يف عام 2007م .كما قامت بوبا ال�شرق الأو�سط بعمل تو�سيعات ملكتبها
الرئي�سي يف جدة وقامت بنقل مكاتبها يف الريا�ض �إىل مكاتب جديدة ملواكبة النمو.
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555

5املوافقات على اال�ستحواذ

بعد االنتهاء من ت�أ�سي�س ال�شركة� ،سوف تقوم ال�شركة باال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط طبقا التفاقية من املزمع توقيعها وفقا للمبادئ التي مت ت�ضمينها
يف مذكرة التفاهم ،يرجى مراجعة ق�سم (“املعلومات القانونية”) من ن�شرة الإ�صدار ،وكذلك طبقا لتقييم املحفظة الت�أمينية التي يتم املوافقة عليه من قبل
م�ؤ�س�سة النقد واجلهات الر�سمية ذات ال�صلة يف البحرين.
و�سيتطلب اال�ستحواذ احل�صول على موافقة امل�ساهمني الذين �سيطلب منهم الت�صويت على بند اال�ستحواذ يف جمعية عامة بعد احل�صول على موافقة اجلهات
الر�سمية لإمتام اال�ستحواذ .و�سيتم توفري املعلومات املتعلقة باال�ستحواذ املقرتح مل�ساهمي ال�شركة خالل اجلمعية العامة التي من �ضمن بنودها الت�صويت على
اال�ستحواذ.

555

�5إنهاء اتفاقية الوكالة

تبا�شر بوبا ال�شرق الأو�سط �أعمالها يف اململكة من خالل اتفاقية وكالة ح�صرية موقعة مع �شركة �أ�سا�س .و�سوف تلغى هذه االتفاقية عند �إمتام اال�ستحواذ .وقد
وافق م�ساهمو بوبا ال�شرق الأو�سط و�شركة �أ�سا�س من خالل مذكرة التفاهم (راجع ق�سم “املعلومات القانونية”) على مبد�أ قيام �شركة �أ�سا�س با�ستمرارها يف
تقدمي اخلدمات التي تقوم بها حاليا على �أ�سا�س �أنها فرتة انتقالية لبوبا ال�شرق الأو�سط وال�شركة وذلك لفرتة معينة بعد اال�ستحواذ وبنف�س ال�شروط القائمة
حاليا.
و�سوف تتوقف �شركة �أ�سا�س عن �إ�صدار وثائق ت�أمني كوكيل لبوبا ال�شرق الأو�سط وذلك من تاريخ حتويل املحفظة الت�أمينية التابعة لبوبا ال�شرق الأو�سط �إىل
بوبا العربية بعد اال�ستحواذ؛ �شريطة �أن تكون ال�شركة قد ح�صلت على الرتخي�ص الالزم من م�ؤ�س�سة النقد ملزاولة �أعمالها الت�أمينية يف اململكة .يرجى مراجعة
ق�سم “اتفاقيات مع �أطراف ذات عالقة” من ن�شرة الإ�صدار.

555

5متويل اال�ستحواذ

�ستقوم ال�شركة بتمويل عملية اال�ستحواذ والتكاليف والر�سوم املتعلقة بذلك با�ستخدام ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع البالغ  400مليون ريال �سعودي؛ ويتكون ر�أ�س
مال ال�شركة من  160مليون ريال �سعودي �سيتم طرحها لالكتتاب العام ،وكذلك  240مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة ما اكتتب به امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف ر�أ�س
مال ال�شركة .و�ستقوم ال�شركة بالتحقق من االحتفاظ باحلد الأدنى املطلوب من ر�أ�س املال بعد ا�ستكمال عملية اال�ستحواذ .كما �ستقوم ال�شركة ب�إيجاد و�سائل
التمويل املنا�سبة يف حال احتاجت لذلك.

29

6

6املنتجات واخلدمات

من املتوقع �أن تكون بوبا العربية ،بعد عملية اال�ستحواذ� ،شركة الت�أمني العاملية الوحيدة يف اململكة املتخ�ص�صة يف الت�أمني ال�صحي اخلا�ص .وقد ت�أ�س�ست بوبا
ال�شرق الأو�سط يف عام 1997م كم�شروع م�شرتك بني جمموعة ناظر و�شركة بوبا انف�ستمنت�س.
و�سوف ت�صدر ال�شركة وثائق الت�أمني ال�صحي وفقا ملا يقت�ضيه نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين (“نظام ال�ضمان ال�صحي”) يف اململكة ،الذي يت�ضمن تغطية
اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية� .إ�ضافة لذلك� ،سوف تقدم ال�شركة خدمات ت�أمني �صحية يتم ت�صميمها ح�سب متطلبات العمالء وذلك من خالل �شبكة وا�سعة
من مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية يف اململكة واملنطقة .و�سوف ت�ساعد هذه املرونة يف ت�صميم برامج الت�أمني على اختيار العمالء ملا ينا�سبهم من الربامج
التي تقوم ال�شركة بتقدميها.

666

6نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين

يف 1427/4/27ه�ـ (املوافق 1999/8/11م)� ،أ�صدر جمل�س الوزراء يف اململكة القرار رقم � 71أعلن فيه عن الت�أمني ال�صحي الإلزامي على جميع املقيمني
العاملني يف اململكة .و�أعلن القرار ت�شكيل جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين الذي يهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين يف اململكة،
وقد ت�أ�س�س جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ر�سميا يف 1422/1/1هـ (املوافق 2001/3/26م).
وبناء على املادة الأوىل من نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،ف�إن هذا النظام يهدف �إىل تنظيم تقدمي الرعاية ال�صحية للمقيمني يف اململكة.
كما ن�صت املادة ال�سابعة من نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين على �أن تقوم وثيقة الت�أمني ال�صحي التعاوين بتغطية اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية.
وبعد اال�ستحواذ واحل�صول على الرتخي�ص الالزم من م�ؤ�س�سة النقد� ،ستقدم بوبا العربية منتجات الت�أمني ال�صحية لتغطية متطلبات العمالء واملزايا الأ�سا�سية
التي حددها جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين (“املزايا الأ�سا�سية”)� ،إ�ضافة �إىل املزايا االختيارية (“املزايا االختيارية”) للعمالء الراغبني يف احل�صول
على تغطية ت�أمينية �إ�ضافية.
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�6سمات املنتجات واخلدمات

6 66666املرونة يف اختيار املنتجات
تتوافق التغطية الأ�سا�سية للرعاية ال�صحية التي �ستقدمها بوبا العربية مع التغطية املقررة من جمل�س ال�ضمان ال�صحي .كما ي�ستطيع العمالء اختيار حلول
رعاية �صحية حمددة تتنا�سب مع احتياجاتهم ال�شخ�صية .و�سيكون لدى العمالء املرونة الكاملة يف االختيار من بني برامج الت�أمني والرعاية ال�صحية املختلفة
ومن �شبكة مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية املختلفة (بعد �إمتام عملية اال�ستحواذ).

6 66666اخلدمات املبتكرة
�سوف تتمكن بوبا العربية من دعم منتجاتها وبرامج الت�أمني التي تقدمها بحزمة من اخلدمات املبتكرة مما �سي�سهل عليها وعلى عمالئها التوا�صل فيما بينهم
بفعالية مطلقة .ومن تلك اخلدمات املبتكرة ما يلي:
�e eإمكانية االت�صال بخدمة العمالء على مدار ال�ساعة وذلك باللغتين العربية والإنجليزية؛
e eالح�صول على الموافقات الالزمة عبر الإنترنت ويتم الرد على الطلبات بمعدل  %95خالل  15دقيقة و %98خالل  30دقيقة؛
�e eإمكانية �إ�ضافة �أع�ضاء جدد �إلى برنامج الت�أمين �أو حذف �أع�ضاء حاليين منه عن طريق الإنترنت؛
�e eإمكانية متابعة مطالبات التعوي�ض من خالل الإنترنت؛
e eطباعة �شهادات الع�ضوية من خالل الإنترنت؛
�e eإر�سال ر�سائل ن�صية ق�صيرة (�أ�س �أم �أ�س) لت�أكيد الموافقات وو�ضع المطالبات والأع�ضاء الجدد وغيرها من المعلومات.

6 66666خدمات منبثقة عن خربات وا�سعة يف قطاع الت�أمني ال�صحي
بعد عملية اال�ستحواذ ،من املتوقع �أن تكون بوبا العربية هي ال�شركة الوحيدة املتخ�ص�صة وذات اخلربات العاملية يف قطاع الت�أمني ال�صحي يف اململكة .و�ستعمل
ال�شركة على �أن يحقق عمال�ؤها من اخلدمات ال�صحية �أق�صى اال�ستفادة .كما ت�ؤمن بوبا العربية ب�أهمية ما يلي:
e eمنح العمالء �أق�صى درجات الرعاية ال�صحية الممكنة؛
�e eإيجاد و�سيلة �شاملة للتوا�صل مع كافة الأع�ضاء والعمالء؛
e eالعمل �ضمن �ضوابط محددة يحكمها م�ؤ�شرات للأداء لتزويد ال�شركة بتفا�صيل �سرعة اال�ستجابة للعمالء ومدى الفعالية؛
e eتقديم تقارير للعمالء ح�سب الطلب ،عن الخدمات الت�أمينية و�أداء برامج الت�أمين.
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6 66666خدمات ومنتجات تهدف لبناء عالقة �شراكة دائمة
�ستبني بوبا العربية عالقاتها مع العمالء والأع�ضاء على �أ�سا�س االحرتام والثقة املتبادلة .و�ستعتمد ال�شركة على قنوات االت�صال املفتوحة مع عمالئها عمال
مببد�أ ال�شفافية .و�ست�ساعد هذه القيم بوبا العربية على تطوير عالقات �شراكة دائمة بعيدة املدى بعد اال�ستحواذ.
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�6أنواع املنتجات

6 66666املزايا الأ�سا�سية
تغطي املزايا الأ�سا�سية التي تقدمها ال�شركة متطلبات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية التي حددها جمل�س ال�ضمان ال�صحي .و�سوف تقدم بوبا العربية خدماتها
من خالل برامج رعاية �صحية �أولية ومتو�سطة ومتقدمة و�سوف تتيح لعمالئها فر�صة زيادة نطاق الغطاء الت�أميني التي ميكن لهم احل�صول عليها وكذلك
املزايا التي ميكن اال�ستفادة منها .ويحق لبوبا العربية �إدراج ا�ستثناءات معينة للغطاء الت�أميني كجزء من وثيقة الت�أمني (مبا يتما�شى مع لوائح جمل�س ال�ضمان
ال�صحي).
وفيما يلي بيان باملزايا الأ�سا�سية التي تقدمها ال�شركة عمال مبتطلبات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية التي حددها جمل�س ال�ضمان ال�صحي:
�شكل :1‑6املزايا الأ�سا�سية التي �ستقدمها ال�شركة
البيان

املزايا الأ�سا�سية وفقا ملتطلبات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية التي حددها جمل�س ال�ضمان ال�صحي

احلد الأق�صى الكلي ال�سنوي لكل ع�ضو

 250.000ريال

غطاء العيادات الداخلية وحاالت اليوم الواحد

مغطى

العالج الطبي املنا�سب ،الإج��راءات الطبية واجلراحية ،اخلدمات واللوازم الطبية
�أتعاب الأطباء والتمري�ض ،الطوارئ ،العناية املركزة �أو املكثفة� ،أجور غرف العمليات
والأدوية
م�ستوى الإقامة

يختلف من غرفة م�شرتكة �إىل جناح عادي

تكاليف �إقامة �أحد الوالدين كمرافق لطفل دون � 12سنة

مغطى

م�ساهمة الع�ضو

ال يوجد

غطاء العيادات اخلارجية

مغطى

اال�ست�شارات الطبية وال �ع�لاج يف ال�ع�ي��ادات اخل��ارج�ي��ة مب��ا فيها الطبيب العام
والأخ�صائي ،العالج الكيماوي والإ�شعاعي والعالج الطبيعي مثل الفحو�ص املخربية
والفحو�ص الت�شخي�صية الأخرى ،والأدوية
م�ساهمة الع�ضو

وهي ن�سبة مئوية بحد �أق�صى � %20أو مبلغ مقطوع حتى  100ريال

�شبكة امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات املعتمدة

ميكن االختيار من  8م�ستويات

احلمل و الوالدة (الوالدة الطبيعي ورعاية ما قبل الوالدة)

مغطى حتى  10.000ريال لل�سنة التعاقدية

م�ضاعفات احلمل والوالدة

مغطى حتى احلد الأق�صى الكلي ال�سنوي فقط عند وجود غطاء
احلمل

الأطفال حديثي الوالدة

غطاء كامل من اليوم الأول

عالج الأطفال اخلدج

مغطى حتى احلد الأق�صى الكلي ال�سنوي فقط عند وجود غطاء
احلمل
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البيان

املزايا الأ�سا�سية وفقا ملتطلبات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية التي حددها جمل�س ال�ضمان ال�صحي

غطاء الأ�سنان (خلع الأ�سنان (بالطريقة العادية �أو جراحي ًا)� ،إزالة الع�صب ،وعالج مغطى حتى  2.000ريال �سنويا
خراج اللثة وامل�ضادات احليوية� ،صورة الأ�شعة للأ�سنان ،احلفر واحل�شو).
غطاء النظر (فح�ص النظر ،العد�سات الطبية الأ�سا�سية ،الإطار)

حدود خمتلفة تبد�أ من  250ريال

الأمرا�ض املزمنة وامل�سبقة

مغطى حتى احلد الأق�صى الكلي ال�سنوي

الو�سائل امل�ساعدة على ال�سمع

مغطى حتى 1.500ريال �سنويا

العالج الطبيعي عند احلاجة الطبية

مغطى

العيوب والت�شوهات اخللقية

مغطى

غ�سيل الكلى

مغطى

تطعيمات الأطفال ح�سب برنامج وزارة ال�صحة

مغطى ح�سب جدول وزارة ال�صحة وحتى عمر �ستة �سنوات

تطعيمات �إ�ضافية معتمدة من منظمة ال�صحة العامليه

غري مغطى

الإخالء الطبي الطارئ بالتعاون مع � International SOS Assistanceإىل �أقرب غري مغطى
مركز طبي لتلقي العالج املنا�سب عند حدوث املر�ض خارج اململكة
عالج احلاالت الطارئة املهددة للحياة خارج ال�شبكة املعتمدة داخل اململكة

مغطى حتى  %100من الكلفة الفعلية للعالج

العالج الطارئ خارج اململكة

غري مغطى

العالج االختياري (غري الطارئ) خارج ال�شبكة املعتمدة داخل اململكة

غري مغطى

�سيارة �إ�سعاف حملية

مغطى من خالل الهالل الأحمر ال�سعودي �أو م�ست�شفيات ال�شبكة
املعتمدة

نقل جثمان الع�ضو املتوفى داخل اململكة �إىل بلده الأ�صلي

مغطى بحد �أق�صى  10.000ريال �سنويا

الم�صدر :بوبا العربية

6 66666املزايا االختيارية
كجزء من التزامها نحو تقدمي نطاق وا�سع من التغطية ال�صحية �ستقدم بوبا العربية مزايا اختيارية �إ�ضافة �إىل التغطية الأ�سا�سية والتي متثل احلد الأدنى املعتمد
من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين (راجع ال�شكل  .)1-6وميكن للعمالء �إ�ضافة املزايا االختيارية التالية �إىل خدمات الرعاية ال�صحية اخلا�صة بهم:
اختيار العالج خارج ال�شبكة المعتمدة من مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية في المملكة
مي ِّكن هذا اخليار العمالء من احل�صول على العالج يف �أق�سام التنومي �أوحاالت اليوم الواحد �أو العيادات اخلارجية لدى م�ست�شفيات �أو عيادات خارج ال�شبكة
الطبية املعتمدة.
اختيار العالج خارج المملكة
مي ِّكن هذا اخليار العمالء من احل�صول على العالج ح�سب اختيارهم خارج اململكة.
عالج الحاالت الطارئة خارج المملكة
يقدم هذا اخليار للعمالء التغطية الت�أمينية يف حالة حدوث حاالت طارئة خارج اململكة.
مزايا الإخالء الطبي في الحاالت الطارئة
يقدم هذا اخليار للعمالء ميزة الإخالء الطبي يف احلاالت الطارئة املتعلقة بحاالت تهدد احلياة �أثناء التواجد خارج اململكة �شريطة �أن تكون اخلدمات الطبية
غري متوفرة يف تلك الأماكن .ومن خالل ترتيبات معينة مع �أطراف ثالثة ،ميكن لبوبا العربية �أن حتيل املري�ض �إىل �أقرب م�ست�شفى �أو مركز للعالج تتوفر فيه
اخلدمات الطبية الالزمة.
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رفع درجة التغطية الأ�سا�سية
مي ِّكن هذا اخليار العمالء من زيادة حد اال�ستفادة من املزايا الأ�سا�سية مثل احلمل والوالدة والأ�سنان والب�صريات.
رفع م�ستوى غرف التنويم في الم�ست�شفيات
مي ِّكن هذا اخليار العمالء من رفع م�ستوى غرف التنومي يف امل�ست�شفيات من غرفة م�شرتكة ( كما يف متطلبات لوائح جمل�س ال�ضمان ال�صحي) �إىل غرفة خا�صة
�أو جناح خا�ص.
تغطية الحاالت التي ال يتم تغطيتها �ضمن المزايا الأ�سا�سية
قام جمل�س ال�ضمان ال�صحي با�ستثناء حاالت طبية معينة من املنافع الأ�سا�سية .و�سي�سمح نظام عمل ال�شركة ب�إ�ضافة بع�ض املزايا االختيارية �أو حذف بع�ض
اال�ستثناءات يف حال رغب العمالء بذلك� .إن خلق الفر�صة للعمالء لت�صميم الربامج الت�أمينية ينبع من �إميان ال�شركة ب�أن لكل عميل احتياجاته وظروفه
و�إمكانياته اخلا�صة.
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6كيفية عمل برامج الت�أمني ال�صحي

�6 66666إعداد جمموعة متكاملة من امل�ستندات املتعلقة بالع�ضوية جلميع الأع�ضاء
قبل �أن ي�سري مفعول برنامج الت�أمني ،ي�ستلم جميع الأع�ضاء جمموعة متكاملة من امل�ستندات املتعلقة بوثيقة الت�أمني والتي ت�شمل بطاقة الع�ضوية ودليل
الربنامج وجدول املزايا وقائمة ب�شبكة مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية املعتمدين.

6 66666مدير عالقات العمالء
بعد بدء برنامج الت�أمني� ،ستقوم بوبا العربية بتحديد مدير عالقات العمالء لإطالع العميل على برنامج الت�أمني اخلا�ص به .و�سيعمل مدير عالقات العمالء
كنقطة ات�صال لدى بوبا العربية للت�أكد من خدمة العمالء يف الوقت املنا�سب .كما �سيقوم مدير عالقات العمالء بتقدمي امل�ساعدة الفورية للعميل والإجابة على
�أي �أ�سئلة بخ�صو�ص الربنامج.

6 66666الت�سويات املبا�شرة مع �شبكة مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية
عند احلاجة �إىل الرعاية ال�صحية ،يراجع الع�ضو �أحد مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية املعتمدين ويربز بطاقة الع�ضوية لدى بوبا العربية .وبا�ستثناء ا�ستقطاع
ب�سيط من تكاليف العالج (وفقا لوثيقة الت�أمني) ف�إن جميع التكاليف املغطاة يتم �سدادها بوا�سطة بوبا العربية مبا�شرة.

6 66666املوافقات امل�سبقة لتقدمي اخلدمات
قد يتحتم على مقدمي اخلدمات ال�صحية احل�صول على موافقات م�سبقة من بوبا العربية قبيل تقدمي اخلدمات الطبية للم�ستفيدين يف بع�ض احلاالت،
و�سيقوم موظفو امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات بالإجراءات الالزمة بالنيابة عن امل�ستفيدين لت�أمني احل�صول على تلك املوافقات.

6 66666احل�صول على املوافقات الالزمة عرب الإنرتنت
�سوف تقوم بوبا العربية بتوظيف تطبيقات خا�صة عرب احلا�سب الآيل لإ�صدار املوافقات امل�سبقة عرب الإنرتنت وذلك يف معظم امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات �ضمن
�شبكة مقدمي اخلدمات ال�صحية التي تتعامل معها بوبا العربية بهدف تقدمي خدمات �سريعة ومريحة لأع�ضائها.

�6 66666سداد املطالبات (التعوي�ضات)
�إذا �أوجبت بع�ض احلاالت الطارئة �أن يتلقى عمالء ال�شركة العالج خارج �شبكة امل�ست�شفيات املعتمدة� ،أو كان ذلك طبقا الختيار العميل (�إذا كان مغطى الختيار
العالج خارج ال�شبكة الطبية املعتمدة) ف�إنه �سيتم �سداد كامل التكاليف الفعلية للم�ستفيد بعد تعبئة مناذج املطالبات املخ�ص�صة لذلك.

6 66666م�ساندة العمليات الت�شغيلية
�ستقدم بوبا العربية خدماتها للعمالء طوال الأ�سبوع وعلى مدار ال�ساعة .ومهما كان احتياج العميل ،كاملوافقة امل�سبقة للعالج �أو اال�ستف�سار عن امل�ستحقات �أو
يف حال طلب م�ساعدة للحاالت الطارئة ،ف�إنه �سيكون هناك وبا�ستمرار موظفون من بوبا العربية يعملون وب�أ�سرع ما ميكن لتلبية احتياجات العميل يف الوقت
املنا�سب.
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ومع وجود احدث التقنيات املتطورة� ،ستقدم بوبا العربية لعمالئها دخوال �آمن ًا لأنظمتها عرب الإنرتنت لإدارة تفا�صيل الع�ضوية ومتابعة طلبات املوافقات امل�سبقة
على العالج ومتابعة مطالبات التعوي�ض ومراجعة مزايا برنامج الت�أمني.
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6قنوات التوزيع

قد يدفع النمو املتوقع يف �سوق الت�أمني كافة ال�شركات �إىل تطوير قنوات التوزيع وابتكار قنوات جديدة لإي�صال املنتجات واخلدمات �إىل ال�سوق ب�سرعة وب�شكل
فعال.
ومع تزايد الطلب على الت�أمني خالل ال�سنوات القليلة املقبلة� ،ستقوم بوبا العربية ب�إيجاد التوازن املطلوب بني تطوير املنتجات اجلديدة وخدمة عمالئها
بامل�ستوى املطلوب.
و�ستعمل بوبا العربية على ت�سخري خا�صية جذب العميل لعميل �آخر ومن مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية ،و�ست�سعى ال�شركة على تركيز قدرتها يف ت�سويق
خدماتها للعمالء ومقدمي خدمات الرعاية ال�صحية.
و�سوف تت�ضمن �إ�سرتاتيجية ال�شركة اخلا�صة بقنوات التوزيع ما يلي:
e eفريق مبيعات وت�سويق م�ؤهل لدى بوبا العربية؛
e eمن خالل اتفاقيات محددة مع و�سطاء الت�أمين لال�ستفادة من قنواتهم؛
e eمن خالل التحالف مع �أطراف خارج نطاق �شركات الت�أمين ال�صحي لبناء عالقات �شراكة مع عمالء جدد؛
e eت�سخير العالقة التي تربطها بالعمالء وم�ستوى الر�ضى لديهم بهدف جذب عمالء جدد.

34

7

7وظائف الدعم والت�شغيل
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7الهيكل التنظيمي املقرتح

يو�ضح ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي املقرتح لبوبا العربية:
�شكل :1‑7الهيكل التنظيمي املقرتح ل�شركة بوبا العربية
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الم�صدر :بوبا العربية

لتحقيق �أهداف ال�شركة� ،سوف يتوىل �أعمال ال�شركة عدد من الإدارات وفيما يلي ملخ�صا مبهام وم�س�ؤوليات تلك الإدارات:
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�7إدارة الت�سويق واملبيعات

�ستتكون �إدارة الت�سويق واملبيعات من الأق�سام التالية :ق�سم مبيعات ال�شركات ،وعالقات العمالء ،والت�سويق والعالقات العامة ،واخلدمات امل�ساندة ،واملبيعات
ال�شخ�صية .و�سوف تكون امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لهذه الإدارة جذب عمالء جدد وجتديد عقود العمالء املوجودون �سابقا مع ال�شركة ،كما �ستكون هذه الإدارة
م�س�ؤولة عن �إدارة برامج الرعاية ال�صحية احلالية لل�شركة .و�سريكز ق�سم مبيعات ال�شركات على امل�ؤ�س�سات التي ت�ضم �أكرث من  100موظف ،بينما �سريكز
ق�سم املبيعات ال�شخ�صية على امل�ؤ�س�سات ال�صغرية والأفراد .و�ستقدم هذه الإدارة خدماتها على م�ستوى اململكة من خالل مكتبها الرئي�سي يف جدة وفروعها
يف كل من الريا�ض واخلرب.
وي�ضم ق�سم املبيعات ال�شخ�صية نخبة من املوظفات ال�سعوديات الالتي مت تدريبهن وت�أهيلهن على معرفة احتياجات ال�سوق وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية.
و�سيدعم فريق الت�سويق مبيعات ال�شركات واملبيعات ال�شخ�صية وذلك من خالل ت�صميم حمالت ت�سويقية ت�ستهدف كافة العمالء .هذا و�سيكون فريق الت�سويق
م�س�ؤول عن تطوير جميع االت�صاالت واملرا�سالت املتعلقة بالعمالء والأع�ضاء ومقدمي خدمات الرعاية ال�صحية ،من حيث م�ستندات الع�ضوية ،واملواد الدعائية
والن�شرات واملرا�سالت ب�شكل عام.
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�7إدارة عالقات مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية

�سرتكز هذه الإدارة على ت�أ�سي�س العالقات مع �سل�سلة من امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات املعتمدة يف اململكة وال�شرق الأو�سط بهدف تزويد خدمات رعاية �صحية
ذات جودة عالية للأع�ضاء وب�أ�سعار تناف�سية .و�ست�ضم هذه الإدارة نخبة من املتخ�ص�صني يف املجال الطبي ذوو كفاءة عالية ،و�ستكون مهمتهم مراجعة مامت
تقدميه من خدمات عالج طبي للم�ستفيدين من �أع�ضاء ال�شركة.
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كما �ستكون الإدارة م�سئولة عن �ضبط التكاليف الطبية وت�سوية ومطابقة ح�سابات مقدمي اخلدمات ال�صحية بال�سرعة املمكنة ،و�إدارة ق�سم التحقق من
املطالبات ،و�إدارة العيادات الداخلية .و�سيتم ت�شجيع مقدمي اخلدمات على ا�ستخدام اخلدمات املتوفرة عرب الإنرتنت للإطالع على مزايا التغطية وت�سيري
املعامالت كاملوافقات امل�سبقة و�إمكانية احل�صول على عدد من تقارير املعلومات املتعلقة مبقدمي اخلدمات املت�ضمنة لأ�سعار املطالبات وتكاليف الوحدات
و�إعداد الفواتري.
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�7إدارة العمليات وخدمات العمالء

�ستقدم هذه الإدارة الدعم اليومي للأع�ضاء ،ويعمل بها �أكرث من  142موظف ًا كما يف 2007/9/30م .و�ستكون الإدارة جزءا من بوبا العربية بعد عملية
اال�ستحواذ .وتتعامل هذه الإدارة مع جميع جوانب الن�شاط املتعلقة بالعمالء ،فعلى �سبيل املثال تقوم هذه الإدارة با�ستكمال معامالت ت�سجيل الع�ضوية للأع�ضاء
اجلدد و�إجراء التعديالت الالحقة على الع�ضوية والعمل عن كثب مع فريق دعم املبيعات .كما تتوىل هذه الإدارة توزيع بطاقات الع�ضوية و املجموعة املتكاملة
من امل�ستندات املتعلقة بالع�ضوية وكذلك التعامل مع املوافقات الالزمة �سواء عرب الإنرتنت �أو ب�صورة يدوية.
وتتوىل هذه الإدارة عمل الإجراءات الالزمة نحو املطالبات التي يقوم العمالء بتقدميها ،كما تقوم بالرد على كافة املالحظات الواردة �سواء �شفوي ًا عرب مركز
االت�صال �أو خطي ًا.
وتهدف �إدارة العمليات وخدمات العمالء �إىل تقدمي خدمات من الدرجة الأوىل لعمالئها وجعلهم هدفها الرئي�سي يف عملياتها والت�أكد من م�ستوى الر�ضى لدى
العمالء.
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�7إدارة امل�شاريع وتقنية املعلومات

�سوف يكون على عاتق هذه الإدارة مهمتان رئي�سيتان؛ هما تنفيذ امل�شاريع الرئي�سية للإدارة وتقدمي خدمات تقنية املعومات.
وتت�ضمن املهمة الأوىل تقدمي متطلبات العمل يف الأوقات املحددة لها و�ضمن امليزانيات املقررة من خالل تطبيق �أف�ضل الأ�ساليب واملمار�سات الإدارية .فيما
تعمل ال�شركة من خالل املهمة الثانية على الت�أكد من وجود كافة املتطلبات الالزمة لتزويد ال�شركة بالدعم الفني املطلوب.
وتزود هذه الإدارة لبوبا ال�شرق الأو�سط ،ولبوبا العربية بعد عملية اال�ستحواذ ،خدمات تقنية املعلومات لتواكب �أهداف منوها وزيادة كفاءة عملياتها واالرتقاء
مب�ستوى ر�ضى العمالء ،ويت�ضمن ذلك حتديث �أنظمة العمل وزيادة مرونة الأنظمة لتلبية احتياجاتهم .وتقوم هذه الإدارة ب�شكل منتظم مبراجعة الأجهزة
والربامج وت�شكيالتها و�إعداداتها ل�ضمان عمل هذه الأنظمة بال�شكل املطلوب.
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7الإدارة املالية واحل�سابات

تتمتع هذه الإدارة بخربات وا�سعة يف �سوق الت�أمني ال�صحي يف اململكة من خالل عملها مع بوبا ال�شرق الأو�سط ،و�ستقدم خدمات الدعم الداخلي واخلارجي
لأعمال بوبا العربية بعد عملية اال�ستحواذ؛ وي�شمل ذلك و�ضع ومراقبة وتطوير اخلطط الإ�سرتاتيجية لل�شركة ورفع التقارير املالية للم�ساهمني واجلهات
التنظيمية والت�شريعية.
و�سيقوم الفريق االكتواري لدى الإدارة املالية من خالل مناذج الت�سعري احلديثة بالت�أكد من دقة ت�سعري جميع برامج الت�أمني وتوافقها مع �سيا�سة الت�سعري لدى
ال�شركة والإطار التنظيمي لقطاع الت�أمني ال�صحي يف اململكة.
ويف �أواخر 2004م ،قامت بوبا ال�شرق الأو�سط بتطوير �أنظمة الت�شغيل والعمليات الأ�سا�سية لديها ،ثم قامت بتطوير �أنظمتها املالية الحقا يف �أواخر 2006م.
و�سي�ساعد هذا بوبا العربية ،بعد اال�ستحواذ ،يف احل�صول على �أحدث املعلومات الإدارية كي يت�سنى اتخاذ القرارات على النحو الأمثل ويف الوقت املنا�سب.
هذا ومتكنت الإدارة املالية واحل�سابات يف بوبا ال�شرق الأو�سط من خالل تطبيق �إجراءات وعمليات �صارمة من �إدارة امل�صاريف واملخاطر النا�شئة عن الن�شاط
بال�شكل املطلوب فا�ستطاعت ال�شركة احلد من تفاقم الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من خالل االلتزام الدقيق ب�سيا�سة االئتمان لدى ال�شركة .و�ست�ستفيد بوبا
العربية من خربة هذه الإدارة بعد عملية اال�ستحواذ.
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�7إدارة تطوير املوارد الب�شرية

�ستدير هذه الإدارة اجلوانب املتعلقة بالتعاقد مع موظفي ال�شركة واالحتفاظ بهم وتطويرهم والرتكيز على �أهداف �سعودة الوظائف .و�ستتبنى ال�شركة عمليات
تعاقد فعالة مع املوظفني للت�أكد من احل�صول على املوارد الب�شرية الالزمة لتلبية متطلبات النمو يف ال�سوق.
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7 77777خطة ال�سعودة
يهدف برنامج �سعودة الوظائف لدى بوبا العربية �إىل:

“تطوير وت�أهيل الموظفين ال�سعوديين بهدف زيادة مهاراتهم وعددهم تبعا لخطة مدرو�سة”.
و�سوف تلتزم ال�شركة بزيادة �أعداد املوظفني ال�سعوديني �ضمن كافة م�ستويات العمل لديها وكذلك تعزيز مهاراتهم لتمكينهم من اال�ضطالع ب�أعلى املنا�صب.
وتهدف خطة ال�سعودة كذلك �إىل حتديد املخاطر امل�صاحبة لذلك من خالل تنفيذها تبعا خلطة مدرو�سة.
يلخ�ص ال�شكل التايل خطة التوظيف لل�شركة عند بدء عملياتها بعد عملية اال�ستحواذ:
�شكل :2‑7موظفو بوبا العربية كما يف 2008/1/1م
�سعودي

غري �سعودي

موظفني

ن�سبة ال�سعوديني %

الإدارة
الإدارة العليا

1

6

7

%14.29

املبيعات والت�سويق

48

35

83

%57.83

املالية واحل�سابات

3

14

17

%17.65

عالقات مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية

3

12

15

%20.00

امل�شاريع وتقنية املعلومات

1

7

8

%12.5

العمليات وخدمات العمالء

52

89

141

%26.88

تطوير املوارد الب�شرية

7

7

14

%50.00

الإجمايل

115

170

285

%40.35

الم�صدر :بوبا العربية

هذا وتتوقع ال�شركة �أن تبد�أ عملياتها بن�سبة �سعودة تفوق  .%30ومن املقرر ح�سب خطة ال�سعودة �أن يبلغ معدل النمو ال�سنوي يف ال�سعودة على املدى املتو�سط .%5

777

�7إدارة الأنظمة وعالقات امل�ستثمرين

عند �إن�شائها� ،ستقوم هذه الإدارة مبراقبة االلتزام باللوائح والتعليمات املتعلقة بامل�ستثمرين وكذلك حتقيق التوا�صل مع امل�ساهمني ب�ش�أن ا�ستثماراتهم يف
ال�شركة .ومن خالل ا�سرتاتيجية االت�صال بكفاءة وفاعلية ،تهدف الإدارة �إىل تعزيز قيمة ال�شركة لدى م�ستثمريها.
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8هيكل ال�شركة
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�8أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتح

يت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة املقرتح من ثمانية �أع�ضاء ،ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة بت�أ�سي�س
ال�شركة .ويتكون املجل�س من نخبة من الأع�ضاء الذين يتمتعون بخربات عاملية وحملية وا�سعة .وفيما يلي ملخ�صا ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة من
�سريهم الذاتية:
�شكل� :1‑8أع�ضاء جمل�س �إدارة بوبا العربية
اال�سم

املن�صب

ميثل

امللكية املبا�شرة يف
30
ال�شركة

العمر اجلن�سية

م�ستقل تنفيذي

املهند�س ل�ؤي ه�شام ناظر

الرئي�س

�شركة جمموعة
ناظر القاب�ضة
املحدودة

42

�سعودي

ال ميتلك
(ال�شركة التي ميثلها متتلك )%5

ال

ال

طل ه�شام ناظر

الع�ضو
املنتدب

�شركة جمموعة
ناظر القاب�ضة
املحدودة

33

�سعودي

ال ميتلك
(ال�شركة التي ميثلها متتلك )%5

ال

نعم

بنجمني ديفيد كنت

ع�ضو

بوبا انف�ستمنت�س
اوفر�سيز

42

بريطاين

ال ميتلك
(ال�شركة التي ميثلها متتلك )%15

ال

ال

الدكتور داميان فن�سنت
مارميون

ع�ضو

بوبا انف�ستمنت�س
اوفر�سيز

41

بريطاين

ال ميتلك
(ال�شركة التي ميثلها متتلك )%15

ال

ال

وليم �ستيفن وارد

ع�ضو

بوبا انف�ستمنت�س
اوفر�سيز

46

بريطاين

ال ميتلك
(ال�شركة التي ميثلها متتلك )%15

ال

ال

عامر عبداهلل علي ر�ضا

ع�ضو

اجلمهور

37

�سعودي

ال ميتلك

نعم

ال

املهند�س زهري حامد فايز

ع�ضو

اجلمهور

65

�سعودي

ال ميتلك

نعم

ال

(�سيتم تعيينه خالل
اجلمعية الت�أ�سي�سية)

ع�ضو

اجلمهور

-

�سعودي

-

نعم

ال

الم�صدر :بوبا العربية

�إن �سكرتري جمل�س الإدارة املقرتح هو مارك �سوتكلف ،وجن�سيته بريطانية ،وال ميلك مارك �أي �أ�سهم يف ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار .ومللخ�ص عن
ال�سرية الذاتية ملارك ،يرجى مراجعة (“ق�سم ال�سري الذاتية للإدارة العليا”) من ن�شرة الإ�صدار.
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ال�س رَي الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة
ِّ 8

المهند�س ل�ؤي ه�شام ناظر ،رئي�س مجل�س الإدارة ,هو امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة ناظر ،وقد انتخب يف 2007-2006م كرئي�س ملجل�س الإدارة
الدويل ملنظمة الر�ؤ�ساء ال�شباب ،وهي م�ؤ�س�سة عاملية غري هادفة للربح ت�ضم ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارات والر�ؤ�ساء التنفيذيني الذين تقل �أعمارهم عن خم�سني
عام ًا .وقد مت �إختيارة يف منتدى االقت�صادي العاملي كع�ضو ملنظمة القادة العامليني ال�شباب.
وقد مت انتخاب املهند�س ناظر يف عام 2003م كنائب لرئي�س جمل�س �إدارة اللجنة الوطنية للت�أمني لدى جمل�س الغرفة التجارية وال�صناعية ال�سعودية ،والزال
ي�شغل املن�صب ذاته حتى اليوم .كما عمل املهند�س ناظر كنائب لرئي�س جمل�س �إدارة جلنة العالقات الدولية يف الغرفة التجارية وال�صناعية مبحافظة جدة يف
عام 2002م .وهو اليوم ع�ضو يف جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين .وخالل الفرتة من 1995م حتى 1998م �شغل املهند�س ناظر ع�ضوية جمل�س �إدارة معهد
هارفرد ملجل�س ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية يف ال�شرق الأو�سط ،وكان رئي�س ًا للجنة التنفيذية.
 30لتفا�صيل ملكية ال�شركة وامللكية املبا�شرة والغري مبا�شرة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار ،يرجى مراجعة ق�سم “ال�شركة”.
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�ألقى املهند�س ناظر حما�ضرات �إقليمية عن العوملة و�أثرها على التطورات االقت�صادية الدولية .وقد نقلت عنه ال�صحافة الغربية عدة ت�صريحات �ضمن
منا�سبات عديدة بخ�صو�ص اململكة ،كما �أجرت معه قناة �سي �إن �إن ( )CNNمقابلة يف برناجمها ( .)CNN’s Business Todayوقد ح�صل املهند�س ناظر
على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة كاليفورنيا يف لو�س اجنلو�س يف عام 1987م ،ويف عام 1989م ح�صل على �شهادة املاج�ستري يف
�إدارة الأعمال من كلية �آندر�سون الإدارية بجامعة كاليفورنيا يف لو�س اجنلو�س.
طل ه�شام ناظر ،الع�ضو املنتدب ،قبل تقلده هذا املن�صب ،عمل مدير ًا عاما للعمليات وخدمات العمالء لدى بوبا ال�شرق الأو�سط من ابريل 2005م حتى
دي�سمرب 2006م ،وعمل قبل ذلك لدى البنك الأهلي التجاري من العام  2001حتى 2002م و�أوريك�س كابيتال بني العام 1998م والعام 1999م ومرييل لين�ش
بني العامني 1997م و1998م .ويتمتع طل بعالقات متينة مع جمتمع الأعمال يف اململكة ،وي�شغل حالي ًا ع�ضوية جمال�س �إدارات الهيئات التالية :جلنة الت�أمني
يف الغرفة التجارية وال�صناعية مبحافظة جدة منذ ابريل من العام  ،2007املركز الوطني ملعايري الت�أمني ال�صحي منذ العام 2003م ،و�شركة الت�سويق الطبي
العربية املحدودة منذ العام 2006م .كما ي�شغل حالي ًا من�صب نائب رئي�س جمل�س الإدارة ملجموعة ناظر منذ العام 2006م .ح�صل على �شهادة املاج�ستري من
جامعة وارتون يف بن�سلفانيا يف مايو 2001م ،و�شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة كاليفورنيا يف لو�س اجنلو�س يف دي�سمرب 1996م.
بنجمني ديفيد كنت ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،ع�ضو يف جمعية املحا�سبني القانونني يف �إجنلرتا وويلز وح�صل عليها يف عام 1991م .وهو رئي�س ق�سم املالية
كل من ا�سبانيا� ،إ�سرتاليا ،هوجن كوجن ،تايلند ،اململكه
يف بوبا العاملية منذ نوفمرب 2007م .ومبوجب مهامه ،يتحمل بنجمني م�س�ؤولية الإدارة املالية لدى بوبا يف ٍ
العربية ال�سعودية ،الدامنارك ،وامريكا ،وبوبا العاملية (التي تقوم بالت�أمني على املقيمني يف اخلارج) ،وال�صني (مكتب بوبا التمثيلي) .كما ي�شغل بنجمني
من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة ل�شركة بوبا خلدمات الت�أمني العاملية املحدودة وكان ي�شغل من�صب رئي�س الق�سم املايل ملدة �سنتني من العام  2005حتى 2007م
قبل االنتقال لبوبا العاملية كما عمل كمدير مايل لدى �شركة ا�سو�سياتيد بريتي�ش فودز بي �إل �سي من العام 2002م حتى 2004م  .وتخرج بنجمني من جامعة
اك�سفورد وح�صل على درجة املاج�ستري يف الريا�ضيات عام 1987م.
الدكتور داميان فن�سنت مارميون ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،ت�أهل كطبيب يف عام 1991م من الكلية اجلامعية مل�ست�شفى مدل�سك�س ،الكلية الطبية يف لندن.
كما ح�صل على املاج�ستري (�أم بي �أيه) من جامعة �سيتي يف اململكة املتحدة عام 1994م .وي�شغل الدكتور مارميون من�صب الرئي�س التنفيذي لبوبا ا�سيا املحدودة
منذ عام 2003م حتى تاريخه .وقبل انتقاله �إىل هوجن كوجن� ،شغل الدكتور مارميون من�صب مدير التطوير يف بوبا العاملية يف اململكة املتحدة من العام 2000م
حتى العام 2003م .وخالل الت�سعة �سنوات التي قبلها� ،شملت مهام الدكتور مارميون مراقبة اجلودة يف امل�ست�شفيات ،والتعاقد خلدمات الرعاية ال�صحية،
وتطوير الأعمال.
وليم �ستيفن وارد ،ع�ضو مجل�س الإدارة ،يعمل مدير ًا للعمليات لدى بوبا العاملية منذ عام 2006م .وهو حا�صل على �شهادة يف �سكرتارية ال�شركات
( )ACISيف عام 1987م من كلية ميدل�سيك�س للأعمال من جامعة ميدلي�سك�س يف لندن .وقد �أكمل العديد من برامج التطوير الإداري والتفيذيني يف كلية لندن
لالقت�صاد وكلية لندن للأعمال وكلية وارتون للأعمال يف فيالدلفيا يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وقد تقلد من�صب الع�ضو املنتدب يف بوبا العاملية يف عام 1998م حتى 2005م ،وكان م�سئو ًال عن الن�شاطات التجارية العاملية لبوبا العاملية التي تنت�شر مكاتبها
يف لندن وبرايتون وهونغ كونغ و�شيكاغو وهارتفورد ودبي والقاهرة ومالطا.
المهند�س زهير حامد فايز ،ع�ضو مجل�س الإدارة ،رئي�س مكتب زهري فايز لال�ست�شارات الهند�سية واملعمارية والهند�سية و�أنظمة املعلومات والهند�سة
ال�صناعية و�أنظمة املعلومات الهند�سية ،الذي �أ�س�سه يف عام 1975م ،والذي ي�صنف اليوم ك�أحد �أهم املكاتب اال�ست�شارية يف العامل ،وله مكاتب يف جدة
والريا�ض والظهران والقاهرة.
وي�شغل من�صب ع�ضو يف جمل�س منطقة مكة املكرمة ملدة � 4سنوات حتى 2009م .وهو حاليا رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س الأمناء لكلية دار احلكمة اخلا�صة
للبنات يف جدة ،كما �أنه حاليا ع�ضو يف جمل�س �إدارة املجل�س ال�سعودي للمهند�سني ،وع�ضو يف املجل�س اال�ست�شاري لكلية العمارة والتخطيط بجامعة كولورادو
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهو ع�ضو يف اللجنة اال�ست�شارية لكلية الت�صميم البيئي بجامعة امللك عبدالعزيز يف جدة ،وع�ضو يف اللجنة اال�ست�شارية لكلية
الت�صميم البيئي بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران.
وقد مت تعيينه يف ع�ضوية املجل�س الأول ملجل�س ال�شورى يف اململكة يف عام 1993م ،وهو حا�صل على �شهادة البكالوريو�س واملاج�ستري يف العمارة من جامعة
كولورادو يف عامي  1970و1971م على التوايل.
عامر عبدالله علي ر�ضا ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،هو الع�ضو املنتدب ملجموعة اخلدمات لدى جمموعات �شركات زينل منذ العام 2003م ،وع�ضو يف جمل�س
�إدارتها .كما ي�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية لتطوير التجارة وال�صادرات ،وع�ضو جمل�س �إدارة منذ العام 2003م يف ال�شركة الأم وهي
ال�شركة ال�سعودية للخدمات ال�صناعية (�سي�سكو) وهي �شركة م�ساهمة �سعودية ،وهو كذلك ع�ضو يف جمل�س �إدارة طريان �سما منذ العام 2006م.
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وقبل ذلك ،عمل كمدير تنفيذي للت�سويق لأعمال �شركة �أويل �سبي�س يف ال�شرق الأو�سط بني العام 2000م والعام 2003م .وتقلد قبلها عدد ًا من املنا�صب يف �شركة
�شيفرون اوفر�سيز للبرتول مبا يف ذلك مدير ًا للت�سويق ومدير ًا لتطوير الأعمال.
تخرج من كلية بيتزر يف كاليفورنيا ب�شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد وال�سيا�سية عام 1994م .وقد التحق بالعديد من برامج التطوير الإداري والتنفيذي
بجامعة كاليفورنيا -بريكلي 1996م ،جامعة هارفارد 2000م ،وجامعة �ستانفود 2003م.
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بعد عملية اال�ستحواذ� ،سيتكون فريق الإدارة العليا يف ال�شركة من نخبة من املوظفني امل�ؤهلني من ذوي اخلربات التنفيذية يف �سوق الت�أمني ال�صحي يف اململكة
وغريها .وعند ت�أ�سي�س ال�شركة وا�ستكمال عملية اال�ستحواذ املزمعة للمحفظة الت�أمينية التابعة لبوبا ال�شرق الأو�سط يف اململكة ،ف�سيتم نقل فريق الإدارة العليا
من بوبا ال�شرق الأو�سط �إىل بوبا العربية .وفيما يلي ملخ�صا ب�أع�ضاء الإدارة العليا ونبذة عن �سريهم الذاتية:
�شكل� :2‑8أع�ضاء الإدارة العليا لدى بوبا العربية
العمر

�سنوات اخلدمة لدى بوبا

اال�سم

اجلن�سية

املن�صب

5

طل ه�شام ناظر

�سعودي

الع�ضو املنتدب

33

ه�شام فايز ر�ضوان

م�صري

مدير عام املبيعات والت�سويق

42

10

مارك الن�س �سوتكلف

بريطاين

مدير ال�ش�ؤون املالية

39

7

حافظ علي عطوى

لبناين

مدير عالقات مقدمي اخلدمات

39

10

ن�ضال مرعي �سعد

لبناين

مدير العمليات وخدمات العمالء

34

10

فادي حمي الدين دياب

لبناين

مدير امل�شاريع وتقنية املعلومات

35

10

�صالح ر�ضا حممود

م�صري

مدير تطوير املوارد الب�شرية

40
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8 88888ال�سري الذاتية للإدارة العليا
طل ه�شام ناظر ،الع�ضو املنتدب� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8
ه�شام فايز ر�ضوان ،وهو مدير عام املبيعات والت�سويق ،وقد عمل لدى جمموعة بوبا لأكرث من ع�شرة �أعوام ،ولديه خربة تزيد عن  20عام ًا يف املبيعات
والتجارة يف قطاع الت�أمني والرعاية ال�صحية ،منها  17عام ًا يف �سوق اململكة .وقد عني م�ؤخر ًا بوا�سطة بوبا العاملية كع�ضو جمل�س �إدارة يف بوبا يف م�صر .ويحمل
�شهادة البكالوريو�س يف العلوم الإدارية تخ�ص�ص حما�سبة من جامعة الإ�سكندرية يف جمهورية م�صر العربية يف عام 1985م.
مارك الن�س �سوتكلف ،مدير ال�ش�ؤون املالية ،لديه � 7أعوام من اخلربة العملية يف هذا املجال مع بوبا ال�شرق الأو�سط يف اململكة العربية ال�سعودية حيث التحق
بها يف عام 2000م .وقبل ذلك كانت لديه خربة  13عام ًا يف العديد من وظائف �ضمن الإدارة املالية يف عدد من ال�شركات الرائدة املدرجة يف البور�صات العاملية
(مثل �سبي�س كوم املحدودة ،بوك�سمور للبال�ستيك املحدودة ،كون�سول للزجاج املحدودة ،و�سابي املحدودة ،ورون بولينك املحدودة) .وهو حا�صل على �شهادة
دبلوم يف حما�سبة �إدارة التكاليف من جامعة بورت �إليزابيث يف جنوب �أفريقيا يف عام 1990م ،ودبلوم الدرا�سات العليا يف الإدارة وجائزة التفوق لأف�ضل طالب
وجائزة كولور الأكادميية من نف�س اجلامعة يف عام 1993م .ويدر�س حالي ًا لدى معهد املحا�سبني الإداريني القانونيني ( )CIMAيف اململكة املتحدة.

حافظ علي عطوى ،مدير عالقات مقدمي الخدمات ،وقد عمل مع بوبا ال�شرق الأو�سط لمدة � 10سنوات ،حيث بد�أ كاخت�صا�صي في عقود
الم�ست�شفيات ثم انتقل في عام 2000م لإدارة كل ما يتعلق بمقدمي الخدمات .قبل ذلك عمل لمدة � 8أ�شهر في التدريب على �إدارة الم�ست�شفيات في
الجامعة الأمريكية في بيروت – الكلية الطبية .وقد تخرج في عام 1997م من الجامعة الأمريكية في بيروت ب�شهادة ماج�ستير في ال�صحة العامة
بتخ�ص�ص �إدارة الخدمات ال�صحية ،وحا�صل على دبلوم في العلوم و�شهادة في الأحياء .ويدر�س حالي ًا للح�صول على �شهادة في الت�أمين ال�صحي
من جمعية الت�أمين ال�صحي الأمريكية.
ن�ضال مرعي �صعب ،مدير العمليات وخدمات العمالء ،يمتلك � 10سنوات من الخبرة مع بوبا ال�شرق الأو�سط .وقد عمل كرئي�س لفريق الع�ضوية
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ومدير لعمليات المطالبات ،ومدير لمركز االت�صال ،ومدير لخدمات العمالء ،ومنذ عام 2005م يعمل كمدير للعمليات وخدمات العمالء .وقد عمل
قبل التحاقه ببوبا لدى �شركة ال�شبكة القاب�ضة كمحلل ت�سويق .ويحمل �شهادة البكالوريو�س في المحا�سبة والمالية من الجامعة اللبنانية في عام
 1996و�شهادة في الت�سويق من نف�س الجامعة في عام 1997م.
فادي محي الدين دياب ،مدير الم�شاريع وتقنية المعلومات ،ولديه خبرة � 10سنوات لدى بوبا ال�شرق الأو�سط .عمل لدى �إدارة خدمات العمالء
لمدة �سنتين وقاد فريق هذه الإدارة الحق ًا .وبعد ذلك ،قام ب�إدارة المطالبات حتى عام 2003م ،ثم بد�أ في �إدارة الم�شاريع وتقنية المعلومات .وقد
عمل لدى بوبا العالمية للت�أمين في هونغ كونغ وتايالند في الأنظمة وتطويرها ،وهو يدر�س حالي ًا للح�صول على الماج�ستير في �إدارة الأعمال من
جامعة لي�ستير ( )Leicesterفي المملكة المتحدة .وقد بد�أ درا�سته للح�صول على بكالوريو�س في �إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأمريكية في
عام 1992م وتخرج في عام 1996م من الجامعة الأمريكية الدولية في لندن في المملكة المتحدة.
�صالح ر�ضا حممود ،مدير تطوير املوارد الب�شرية ،ولديه خربة �سنتان لدى بوبا ال�شرق الأو�سط و� 10سنوات يف نف�س املن�صب لدى �شركات حملية وعاملية مثل
�سينزبريز يف اململكة املتحدة من عام 1998م حتى عام 2001م وبن زقر و�سليب هاي من عام 2003م حتى 2004م وجمموعة �صافوال من عام 2004م حتى
2005م والغرفة التجارية وال�صناعية مبحافظة جدة .ويتمتع بخربات يف جمال تطوير الأعمال يف �شركات خا�صة وم�ؤ�س�سات غري هادفة للربح ،وقام بتطوير
العديد من الربامج امل�صممة لتواكب متطلبات العمل املحلية .وح�صل على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة هل ( )Hullيف اململكة املتحدة يف
عام 2006م ،وقد �أنهى عدة برامج تدريبية يف الواليات املتحدة ودول �أخرى.
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8حوكمة ال�شركة

تلتزم �شركة بوبا العربية بتطبيق معايري حوكمة ال�شركات ،حيث يوجد لديها ف�صل وا�ضح يف مهام جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
وتت�ضمن م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة حتديد ر�سالة ال�شركة و�أهدافها و�إ�سرتاتيجيتها وتقوم بتقدمي التعليمات والتوجيهات مبا يخدم �إ�سرتاتيجيتها وي�ضمن
حتقيق الفعالية والكفاءة على ال�صعيد العام خلطط ال�شركة.
ويقوم جمل�س الإدارة بتعيني الع�ضو املنتدب والإدارة التنفيذية الرئي�سية والت�أكد من توفر جميع املوارد الب�شرية ال�ضرورية وكذلك من تطويرها ب�أف�ضل الو�سائل
املتاحة .و�سيقوم جمل�س الإدارة ب�شكل م�ستمر بتقييم �أن�شطة ال�شركة و�إجنازاتها وا�ستثماراتها.
و�ستُط ِبق ال�شركة نظام داخلي يحقق الرقابة الداخلية املطلوبة يف جميع الإدارات ،كما �ستقوم بت�شكيل �أربع جلان يكون لكل منها مهام حمددة ملراجعة عمليات
ال�شركة الواقعة �ضمن اخت�صا�صاها ورفع التقارير واالقرتاحات ملجل�س الإدارة وتلك اللجان هي:

8 88888جلنة املراجعة
تتوىل جلنة املراجعة الإ�شراف على اجلوانب املالية وعلى �إدارة املخاطر وعلى نظام الرقابة الداخلية لعمليات ال�شركة.
وت�شمل م�سئوليات هذه اللجنة مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة و�أنظمة البيانات املالية وكفاءة الإدارة املالية يف �ضوء االلتزام مبعايري
املحا�سبة املتعارف عليها.
كما تت�ضمن مهام وم�سئوليات جلنة املراجعة ما يلي:
e eتعيين مراجعي الح�سابات الخارجيين والتو�صية لمجل�س الإدارة ب�ش�أن �أتعابهم؛
e eمراجعة مالحظات مراجعي الح�سابات ب�ش�أن القوائم المالية ال�سنوية ومتابعة القرارات المتخذة بخ�صو�ص تلك المالحظات؛
e eمراجعة القوائم المالية قبل تقديمها لمجل�س الإدارة.
�شكل :3‑8لجنة المراجعة لدى بوبا العربية
اال�سم

املن�صب

بنجمني ديفيد كنت

الرئي�س

طل ه�شام ناظر

ع�ضو

الدكتور داميان فن�سنت مارميون

ع�ضو
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�إن م�س�ؤول االلتزام هو حممد �سامل م�سفر وهو �سعودي اجلن�سية ويرفع تقاريره �إىل جلنة املراجعة يف ال�شركة وفيما يلي ملخ�ص ل�سريته الذاتية:

محمد �سالم م�سفر ،م�س�ؤول االلتزام بال�شركة ،التحق للعمل ب�شركة بوبا ال�شرق الأو�سط عام 2002م كمدير �إقليمي في المنطقة الو�سطى وال�شرقية
لعالقات مزودي الخدمات حيث عمل في هذا المن�صب لفترة ثالثة �أعوام ثم �أ�صبح مديرا لق�سم المطالبات حيث كان م�س�ؤوال عن التعوي�ضات
وذلك منذ العام 2005م .وقد عمل قبل التحاقه ببوبا ال�شرق الأو�سط لدى �شركة كوكا كوال كمدير للجودة من العام 1998م حتى العام 2002م.
ح�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران يف العام 1998م .كما ح�صل على �شهادة ا�ست�شاري مايل معتمد
(�سي اف �سي) من املعهد الكندي للم�ست�شارين املاليني (�آي �إف �سي) يف العام 2005م.

8 88888ال�سري التنفيذية لأع�ضاء جلنة املراجعة
بنجمني ديفيد كنت ،رئي�س اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8
طل ه�شام ناظر ،ع�ضو اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8
الدكتور داميان فن�سنت مارميون ،ع�ضو اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8

8 88888اللجنة التنفيذية
�سيقوم جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة تنفيذية تتكون بحد �أدنى من ثالثة �أع�ضاء وبحد �أق�صى من خم�سة �أع�ضاء.
وفيما يتعلق بالتعليمات الواردة من م�ؤ�س�سة النقد �أو جمل�س �إدارة ال�شركة ،تقوم اللجنة التنفيذية بتنفيذ جميع القرارات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة �أو جمل�س
الإدارة .ويتعني على اللجنة� ،ضمن �صالحياتها ،م�ساعدة الع�ضو املنتدب.
و�سيقوم جمل�س الإدارة ،عندما يرى ذلك منا�سبا ،بعد ت�أ�سي�س ال�شركة بتعيني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية.

8 88888جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تقرر جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت الكيفية التي �سيتم مبوجبها تقييم �أداء املجل�س واقرتاح معايري �أداء مو�ضوعية تكون خا�ضعة ملوافقة املجل�س ،وتو�ضح كيف
�سيعزز املجل�س قيمة ا�ستثمارات م�ساهمي ال�شركة على املدى البعيد.
وكذلك ف�إن اللجنة �ستكون م�سئولة عن جميع الأمور املتعلقة باملوارد الب�شرية لل�شركة مبا يف ذلك مراجعة �أنظمة �إدارة املوارد الب�شرية والهيكل التنظيمي
لتحديد املجاالت التي حتتاج �إىل تطوير .واللجنة �أي�ض ًا معنية مبراجعة ن�سبة ال�سعودة ل�ضمان االلتزام بالأنظمة املعمول بها.
كما تت�ضمن مهام وم�سئوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:
e eتر�شيح �أع�ضاء المجل�س باالعتماد على �أداء الأع�ضاء؛
e eالقيام وب�شكل �سنوي من التحقق من مدى ا�ستقاللية �أع�ضاء مجل�س الإدارة؛
e eمراجعة مدى قدرة �أع�ضاء مجل�س الإدارة على القيام بمهامهم وواجباتهم بال�شكل المطلوب؛
e eرفع تو�صياتها للمجل�س ب�ش�أن مكاف�آت �أع�ضاء المجل�س والإدارة العليا؛
e eمراجعة المتطلبات من حيث المهارات والم�ؤهالت المطلوبة في �أع�ضاء المجل�س وتر�شيح الأع�ضاء الجدد الذين تتوفر فيهم المتطلبات؛
e eمراجعة هيكل مجل�س الإدارة والتو�صية فيما �إذا كان يتوجب �إجراء �أي تعديالت عليه؛
e eر�سم �سيا�سات وا�ضحة لمكاف�آت �أع�ضاء المجل�س والمدراء التنفيذيين با�ستخدام معايير الأداء.
�شكل� :4‑8أع�ضاء جلنة الرت�شيح واملكاف�آت لدى بوبا العربية
اال�سم

املن�صب

املهند�س ل�ؤي ه�شام ناظر

الرئي�س

عامر عبد اهلل علي ر�ضا

ع�ضو

وليم �ستيفن وارد

ع�ضو

الم�صدر :بوبا العربية
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8 88888ال�سري الذاتية لأع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
املهند�س ل�ؤي ه�شام ناظر ،رئي�س اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8
عامر عبد اهلل علي ر�ضا ،ع�ضو اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8
وليم �ستيفن وارد ،ع�ضو اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8

8 88888جلنة اال�ستثمار واملخاطر
تتمثل املهام الرئي�سية للجنة اال�ستثمار واملخاطر يف الإ�شراف على ا�ستثمارات ال�شركة ومراقبتها .وت�شمل مهام اللجنة �أي�ضا ما يلي:
e eتحديد م�ستوى المخاطرة المقبولة لل�شركة؛
e eو�ضع خطة �إ�ستراتيجية لال�ستثمار؛
e eتقييم الأداء اال�ستثماري لدى ال�شركة؛
e eالقيام بمراجعة دورية لتكاليف ومنافع ا�ستثمارات ال�شركة في �ضوء الخطة اال�ستراتيجية والمخاطر الم�صاحبة؛
e eالقيام بمراجعة �سنوية لأداء اللجنة وتقييم �أع�ضائها كل منهم على حدة ،و�إجراء التغييرات الالزمة على هيكلها.
�شكل :5‑8جلنة اال�ستثمار واملخاطر لدى بوبا العربية
اال�سم

املن�صب

طل ه�شام ناظر

الرئي�س

بنجمني ديفيد كنت

ع�ضو

مارك الن�س �سوتكلف

ع�ضو

فادي حمي الدين دياب

ع�ضو

الم�صدر :بوبا العربية

8 88888ال�سري الذاتية لأع�ضاء جلنة اال�ستثمار واملخاطر
طل ه�شام ناظر ،رئي�س اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8
بنجمني ديفيد كنت ،ع�ضو اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .2-8
مارك الن�س �سوتكلف ،ع�ضو اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .3-8
فادي حمي الدين دياب ،ع�ضو اللجنة� ،سريته الذاتية وردت �سابق ًا راجع الق�سم .3-8
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888

�8إقرار من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني والع�ضو املنتدب ومدير ال�ش�ؤون املالية و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:
e eب�أنهم لم ي�شهروا في �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم �أو خ�ضعوا لإجراءات �إفال�س؛
e eبا�ستثناء ما تم الإف�صاح عنه في ق�سم الملكية المبا�شرة والغير مبا�شرة لأع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين في ال�صفحة  23من ن�شرة الإ�صدار،
ف�إنه لم يكن لديهم �أو لأي من الأطراف التابعة لهم �أو �أي من �أقاربهم م�صالح مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في الأ�سهم لدى ال�شركة؛
e eبا�ستثناء ما تم الإف�صاح عنه في ق�سم االتفاقيات مع �أطراف ذات العالقة في ال�صفحة  57من ن�شرة الإ�صدار ،ف�إنه لم يكن لديهم �أو لأي من الأطراف
التابعة لهم �أو �أي من �أقاربهم م�صالح جوهرية في �أي عقد �أو ترتيب خطي �أو �شفوي �سواء كان �ساري المفعول �أو مت�صور في تاريخ �إعداد ن�شرة الإ�صدار
هذه ،والذي له عالقة هامة بالن�شاط �أو ال�شركة؛
e eجميع المعلومات المالية ل�شركة بوبا العربية المذكورة في ن�شرة الإ�صدار بما في ذلك قائمة المركز المالي الم�ستقبلية قد ا�ستخرجت من المعلومات
المالية لل�شركة دون �إجراء �أي تغيير جوهري عليها؛ و�أنه قد تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية وفق ًا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها في
المملكة وال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبيين القانونيين؛
�e eأال تقدم ال�شركة قر�ضا نقديا من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغير عمال بالمادة  71من نظام
ال�شركات.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل والتجاري �أو تعديل جوهري يف ر�أ�س مال �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط خالل
ال�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2006م و2005م حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
�إن الوثائق الت�أ�سي�سية لل�شركة ال متنح �أية �صالحية لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة للت�صويت على عقد �أو مقرتح يوجد له فيه م�صلحة جوهرية� ،أو متكني
�أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة من الت�صويت على املكاف�أة اخلا�صة به� ،أو ال�سماح له باالقرتا�ض من ال�شركة.

888

8عقود اخلدمات واملكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا

طبقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تكون مكاف�أة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وثمانون �ألف ( )180.000ريال �سعودي �سنوي ًا،
كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وع�شرون �ألف ( )120.000ريال �سعودي �سنوي ًا.
ويدفع لكل من رئي�س جمل�س الإدارة وكل ع�ضو مبلغ ثالثة �آالف ( )3.000ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات املجل�س ومبلغ �ألف وخم�سمائة
( )1.500ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية .كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي
يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء .ويف كل الأحوال ال يجوز �أن
يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن  %5من �صايف الأرباح .كما �أنه على ال�شركة الت�أكد من موافقة اجلمعية العامة على �شروط مكاف�آت
وتعوي�ضات خالل جمعية عامة ال يكون لأع�ضاء جمل�س الإدارة فيها الت�صويت على هذه ال�شروط.
وكما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار ،مل يتم توقيع �أي عقد عمل بني ال�شركة و�أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة العليا.
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9

�9سيا�سة توزيع الأرباح

ميكن لل�شركة توزيع �أرباح على امل�ساهمني يتم احت�سابها على النحو التايل:
 .1حتويل ما ي�ستحق حلملة وثائق الت�أمني؛
 .2تغطية اخل�سائر املرتاكمة؛
 .3تخ�صي�ص  %20من �صايف الأرباح كاحتياطي نظامي بعد امتام البند الأول والثاين �أعاله� .إىل �أن ي�صبح ر�صيد االحتياطي النظامي  %100من ر�أ�س املال
املدفوع لل�شركة؛
 .4بعد خ�صم الزكاة وال�ضريبة.
ويجوز للجمعية العمومية العادية لل�شركة التوقف عن تكوين االحتياطي النظامي عندما ي�صبح جمموعه  %100من ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة .و�سوف تقوم بوبا
العربية باحل�صول على موافقة اجلهات الر�سمية قبل الإعالن عن توزيع الأرباح.
و�سيعتمد �أي �إعالن لتوزيع �أرباح ال�شركة على �إيراداتها ،ومركزها املايل ،و�أو�ضاع ال�سوق ،واملناخ االقت�صادي العام ،وعوامل �أخرى مبا يف ذلك حتليل الفر�ص
اال�ستثمارية ،واحتياجات �إعادة اال�ستثمار ،ومتطلبات النقدية ور�أ�س املال ،و�آفاق الن�شاط امل�ستقبلية ،و�أثر الأرباح التي �سيتم توزيعها على املوقف الزكوي
لل�شركة ،بالإ�ضافة �إىل عدد �آخر من االعتبارات القانونية والتنظيمية.
كما �ستعتمد �إمكانية توزيع الأرباح على ال�شروط الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة راجع ق�سم (“ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة”) .علما �أن الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب �سوف ت�ستحق �أي توزيعات يتم الإعالن عنها بعد بدء االكتتاب و�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ولل�سنوات املالية التي تليها.
هذا وال ت�ضمن ال�شركة �أنه �سيتم توزيع �أية �أرباح ،كما ال ت�ضمن المبالغ التي �سيتم توزيعها ك�أرباح في �أي �سنة.
ووفقا للتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد بخ�صو�ص طريقة �سداد تكلفة اال�ستحواذ على املحفظة الت�أمينية من قبل ال�شركات ال�سعودية التي تعتزم القيام
باال�ستحواذ والتي يتم ترخي�صها ملزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين ويتم ت�أ�سي�سها ح�سب مقت�ضيات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،ف�إنه يجب دفع %50
من تكلفة اال�ستحواذ بوا�سطة بوبا العربية �إىل م�ساهمي بوبا ال�شرق الأو�سط فور القيام باال�ستحواذ؛ على �أن يتم دفع الـ  %50املتبقية من �أرباح ال�شركة ال�سنوية
من خالل دفعات على النحو التايل:
e eيتم تحديد قيمة الدفعات كن�سبة من الأرباح يتم تحديدها من قبل م�ؤ�س�سة النقد بعد االتفاق مع بوبا العربية ،مع الأخذ باالعتبار الخطة الإ�ستراتيجية
لل�شركة التي تم تقديمها �إلى م�ؤ�س�سة النقد؛
�e eسيتم تحديد الفترة الزمنية التي �سيتم خاللها �سداد الدفعات المتبقية من تكلفة اال�ستحواذ؛
e eالحد الأق�صى الذي يمكن �سداده في كل عام يجب �أال يزيد عن  %50من الأرباح التي يتم تحقيقها في ذلك العام؛
e eالمبلغ الإجمالي الذي �سيتم دفعه كتكلفة لال�ستحواذ �سوف ي�أخذ بعين االعتبار التغير في القيمة تبعا لعامل الوقت؛
�e eإذا لم تحقق ال�شركة �أية �أرباح في �سنة معينة ،ف�إنه لن يتم دفع �أي مبلغ خالل تلك ال�سنة .وال يمكن دفع �أي مبلغ مقابل اال�ستحواذ با�ستخدام الأرباح
المبقاة من ال�سنوات ال�سابقة؛
e eيجب الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل دفع �أي مبلغ مقابل اال�ستحواذ.
مما �سبق يت�ضح �أن دفع �أية �أرباح مل�ساهمي بوبا العربية يتوقف على وفاء ال�شركة بالتزاماتها لدفع ما يتوجب عليها من املبالغ املتبقية من تكلفة اال�ستحواذ.
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10

1املعلومات املالية

1110

1مراجعو احل�سابات

مل تقم بوبا العربية بتعيني مراجعي ح�سابات كونها �شركة حتت الت�أ�سي�س .و�سيتم تعيني مراجعي احل�سابات خالل اجلمعية العامة لل�شركة.

1110

1االلتزامات املتعلقة ب�إ�صدار التقارير

�سوف تلتزم ال�شركة بااللتزامات اخلا�صة بالإف�صاح ومتطلبات التقارير الدورية وفق ًا لنظام هيئة ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم
 91وتاريخ  1رجب 1424هـ (املوافق � 29أغ�سط�س 2003م) ،وقواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة مبوجب القرار رقم  2004-11-3بتاريخ 20
�شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر 2004م) والئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة مبوجب قرار رقم  2006-212-1بتاريخ � 21شوال 1427هـ (املوافق
2006/11/12م) .و�ستقدم ال�شركة لهيئة ال�سوق املالية التقارير املالية الدورية والبيانات املالية الأخرى املن�صو�ص عليها يف نظام هيئة ال�سوق املالية واللوائح
والقواعد املعتمدة من قبل جمل�س الهيئة .كما تعتزم ال�شركة تقدمي تقرير �سنوي يت�ضمن القوائم املالية املراجعة مل�ساهميها .وعمال بالالئحة التنفيذية لنظام
الت�أمني� ،سوف تقوم ال�شركة بتقدمي القوائم املالية املدققة مل�ؤ�س�سة النقد خالل ت�سعني يوم ًا من نهاية ال�سنة املالية .كما �ستقوم بتقدمي تقرير املحا�سب القانوين
والقوائم املالية مل�ؤ�س�سة النقد خالل �ستني يوم ًا من نهاية ال�سنة املالية للموافقة عليها قبل ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

1110

1تقرير املراجعة اخلا�صة

مت �إعداد تقرير املراجعة اخلا�ص من قبل ارن�ست و يونغ ومت ت�ضمينها يف ق�سم �آخر من ن�شرة الإ�صدار .ويت�ضمن هذا التقرير معلومات عن م�صاريف ما قبل
الت�شغيل و قائمة املركز املايل امل�ستقبلية.
وتو�ضح قائمة املركز املايل امل�ستقبلية و�ضع ال�شركة املتوقع عند البدء يف عملياتها .وقد ينتج اختالفات جوهرية بني قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وقائمة املركز
املايل الفعلية لذا فقد تختلف املوجودات واملطلوبات الفعلية عن املذكور يف قائمة املركز املايل امل�ستقبلية.

1110

1م�صاريف ما قبل الت�شغيل

تتكون م�صاريف ما قبل الت�شغيل مما يلي:
�شكل :1‑10م�صاريف ما قبل الت�شغيل (ريال �سعودي)
م�صاريف نظامية
�أتعاب مهنية

*

7.561.000

**

م�صاريف الطرح

1.282.000

***

5.625.000

�أعباء مالية

4.383.000

�أخرى

450.000

املجموع

19.301.000

الم�صدر :بوبا العربية

* ت�شمل الم�صاريف النظامية اتعاب قانونية ور�سوم تتعلق بت�أ�سي�س ال�شركة
** ت�شمل الأتعاب المهنية اتعاب الم�ست�شار المالي والخبير االكتواري والمحا�سب القانوني و�أتعاب اعداد درا�سة الجدوى لم�ؤ�س�سة النقد
*** ت�شمل هذه الم�صاريف التعهد بالتغطية والبنوك الم�ستلمة وطباعة وتوزيع ن�شرة الإ�صدار و�شركة العلم
وقد بلغ مجموع الم�صاريف الفعلية التي تكبدتها ال�شركة حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار حوالي  7.4مليون ريال �سعودي.
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1110

1قائمة املركز املايل امل�ستقبلية

مت �إعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية والإي�ضاحات املرفقة بها والواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه كما يف التاريخ املتوقع لبدء عمليات ال�شركة ،ومتت مراجعتها
من قبل ارن�ست �أند يونغ وذلك وفق ًا لقواعد املراجعة املتعارف عليها لإ�صدار القوائم املالية امل�ستقبلية مبا يتما�شى مع املعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني .يجب قراءة قائمة املركز املايل امل�ستقبلية مع (“امللحق ( - )1تقرير املراجعة اخلا�صة”) ،و(“امللحق ( -)2خطاب املراجع القانوين
حول الإجراءات املتفق عليها”).
�إن ارن�ست و يونغ ال متتلك �أي ح�صة �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة .كما ال يوجد لأي من �أقاربهم �أو �أي تابع لهم �أي �أ�سهم �أو م�صالح يف ال�شركة .وقد
�أعطى ارن�ست و يونغ املوافقة الكتابية على ن�شر �إفادتهم يف ن�شرة الإ�صدار ومل يتم �سحب تلك املوافقة.
املوجودات

�ألف ريال �سعودي
(غري مدققة)

املوجودات املتداولة
النقد املطلوب �سداده من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

240.000

النقد املتوقع من الطرح الأويل لالكتتاب العام

160.000

جمموع املوجودات املتداولة

400.000

املوجودات غري املتداولة
م�صاريف ما قبل الت�شغيل

19.301

�إجمايل املوجودات

419.301

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
امل�ستحق جلهات ذات عالقة

19.301

�إجمايل املطلوبات املتداولة

19.301

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املطلوب �سداده من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

240.000

ر�أ�س املال املطلوب �سداده من الطرح الأويل لالكتتاب العام

160.000
400.000

جمموع املوجودات وحقوق امل�ساهمني

1110

419.301

�1إقرار بخ�صو�ص املعلومات املالية

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني �أن قائمة املركز املايل امل�ستقبلية املتوقعة قد مت ا�ستخراجها من تقرير املراجعة اخلا�صة دون �إجراء �أي تغيريات
جوهرية عليها ،و�أنه مت �إعداد القوائم املالية وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني( .الرجاء
مراجعة امللحق .)1
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1و�صف الأ�سهم

1111

1ر�أ�س املال

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إىل �أربعني مليون (� )40.000.000سهم ًا عاديا.

1111

1حقوق امل�ساهمني

يعطي كل �سهم �صوتا واحدا حلامله حقوقا مت�ساوية ملوجودات ال�شركة و�أرباحها بالإ�ضافة �إىل حق ح�ضور اجلمعيات العامة للم�ساهمني والت�صويت فيها.

1111

1اجلمعيات العامة للم�ساهمني

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة ،فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية
العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتعقد مرة على الأقل خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية
لل�شركة ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة ،با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف
اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
يجب ن�شر الدعوة �إىل انعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي فيها مركز ال�شركة قبل ما ال يقل عن
يوما من تاريخ االجتماع .ومع ذلك ميكن �أن يكتفي بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور بخطابات م�سجلة �إىل كل امل�ساهمني وتر�سل ن�سخة
خم�سة وع�شرين (ً )25
من الدعوة وجدول الأعمال �إىل اجلهات املخت�صة خالل املدة املحددة للن�شر.
يعقد جمل�س الإدارة اجلمعيات العمومية للم�ساهمني �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثل خم�سة يف املائة ( )%5من ر�أ�س املال على
الأقل.
وال يكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88من نظام
ال�شركات ،ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وال يكون اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب
يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثاين بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من
امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات
ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالنيابة وعدد الأ�صوات املقررة
لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة
عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

1111

1حقوق الت�صويت

لكل م�ساهم حائز على ع�شرين (� )20سهما على الأقل حق ح�ضوره اجلمعية العامة ،بالأ�صالة �أو النيابة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل
�سهم ممثل يف االجتماع .وت�صدر القرارات يف اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة
ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر
ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب
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جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع
احتكم �إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

1111

1الأ�سهم

تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف
فرق القيمة �إىل االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا
�أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم .ويخ�ضع نقل
ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة ل�شركات املدرجة �ضمن �سوق الأ�سهم ال�سعودية ويعترب نقل امللكية بخالف ذلك الغيا.

1111

1مدة ال�شركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائما متديد مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة على الأقل.

1111

1حل ال�شركة وت�صفيتها

عند انتهاء ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العمومية غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفى �أو
�أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إىل �أن يتم تعيني
امل�صفى وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.

49

12

1ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة

ا�سم ال�شركة :ا�سم ال�شركة هو “�شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين �“.شركة م�ساهمة �سعودية”.
�أغرا�ض ال�شركة :تتمثل �أغرا�ض ال�شركة يف القيام وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف
اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة.
المركز الرئي�سي لل�شركة :يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية ،ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ينقل املركز الرئي�سي �إىل �أي
مدينة �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية و�أن ين�شيء لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.
مدة ال�شركة :ت�سع وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجوز دائما �إطالة مدة ال�شركة
بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدة ال�شركة بعام واحد على الأقل.
�أ�سهم الت�أهيل :يقدم ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة �أ�سهم �ضمان بعدد ( )5.000خم�سة �أالف �سهم مقابل العقود التي تن�ش�أ بينه وبني ال�شركة ،والتي متت
املوافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية ،وي�شمل حق احلجز هذا ما قد يكون للأ�سهم املحجوزة من ح�ص�ص يف الأرباح واجبة الأداء.
حجز �أ�سهم الت�أهيل :يحق ملجل�س الإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�صة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم املقدمة ك�ضمان من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل
العقود التي تن�ش�أ بينهم وبني ال�شركة �أن يبيعها ب�شرط �أن يكون الدين قد �أ�ستحق وبعد توجيه النداء الثاين بخطاب م�سجل �إىل املدين �صاحب الأ�سهم ،يطلب
فيه ت�سديد الدين خالل �أ�سبوعني ،ف�إذا رف�ض فلمجل�س الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأ�سهم على �أن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املباعة جميع الديون
وااللتزامات املطلوبة لل�شركة ،ثم يدفع الر�صيد (�إن وجد) �إىل ذلك امل�ساهم �أو وليه �أو �إىل منفذ و�صيته �أو ورثته.
تداول الأ�سهم :جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول
الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن �أثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة،31
وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب بـه امل�ؤ�س�سون يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر.
تخفي�ض ر�أ�س المال :يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة
�إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي
على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة
ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إىل �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع
يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إىل ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه
دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
ا�ستثمار الأموال :ت�ستثمر ال�شركة ما يتجمع لديها من �أموال امل�ؤمن لهم وامل�ساهمني يف ال�شركة وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
ر�أ�س مال ال�شركة :يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة (�“ )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي” مق�سم �إىل (� )40.000.000أربعني مليون �سهم ًا مت�ساوية
القيمة ،تبلغ قيمة كل �سهم (“ )10ع�شرة رياالت �سعودية”.
تكوين مجل�س الإدارة :يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ( )8ثمانية �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،وال
يخل ذلك التعيني بحق ال�شخ�ص املعنوي يف ا�ستبدال من ميثله يف املجل�س .وا�ستثنا ًء من ذلك تعني اجلمعية الت�أ�سي�سية �أول جمل�س �إدارة لفرتة ثالث �سنوات
تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة.
الإدارة الفنية :تعقد ال�شركة ـ بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ـ اتفاقية لإدارة اخلدمات الفنية مع �شركة �أو �أكرث من ال�شركات امل�ؤهلة يف جمال
الت�أمني ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى يحددها جمل�س �إدارة ال�شركة.

� 31سيتم الت�صويت على تعديل هذه املادة من النظام الأ�سا�سي لل�شركة واملتعلقة بحظر التداول بالأ�سهم لت�صبح ثالث �سنوات بدال عن �سنتني وذلك يف اجلمعية العامة غري العادية التي �ستدعو �إليها
ال�شركة بعد ا�ستكمال طرح الأ�سهم عمال مبتطلبات هيئة ال�سوق املالية.
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�شغور الع�ضوية :تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة بانتهاء مدة التعيني �أو اال�ستقالة �أو الوفاة �أو �إذا ثبت ملجل�س الإدارة �أن الع�ضو قد �أخل بواجباته بطريقة ت�ضر
مب�صلحة ال�شركة ب�شرط �أن يقرتن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية� ،أو بانتهاء ع�ضويته وفق ًا لأي نظـام �أو تعليمات �سارية يف اململكة� ،أو بتغيبه عن ح�ضور
�أكرث من ثالث جل�سات متتالية بدون عذر يقبله جمل�س الإدارة �أو �إذا حكم ب�شهر �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو قدم طلب ًا للت�سوية مع دائنيه �أو توقف عن دفع ديونه �أو
�أ�صبح فاقد ال�شعور �أو �أ�صيب مبر�ض عقلي �أو �إذا ثبت ارتكابه عم ًال خم ًال بالأمانة و الأخالق �أو �أدين بالتزوير و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س كان للمجل�س
�أن يعني ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر ،على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ،ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه فقط .و�إذا نق�ص
عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته ،وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
�صالحيات مجل�س الإدارة :مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة ،كما يكون له يف حدود
اخت�صا�صه �أن يفو�ض واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة .وملجل�س الإدارة ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،متثيل ال�شركة
يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�صة و�أمام كافة املحاكم ال�شرعية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لت�سوية
اخلالفات العمالية وجلنة الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية
وكافة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والبنوك وامل�صارف التجارية وبيوت املال وكافة �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مبختلف م�سمياتها واخت�صا�صاتها وغريهم
من املقر�ضني وللمجل�س حق الإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة والتنازل وال�صلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها
وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ و�إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم والدخول يف املناق�صات وبيع و�شراء ورهن العقارات .كما للمجل�س حق التعاقد
والتوقيع با�سم ال�شركة ونيابة عنها على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة مع
كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك �أمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية ،وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات
والكفاالت وال�صكوك لبيع و�شراء العقارات و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار
والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات والإعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات للبنوك وال�صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي
والتوقيع على كافة الأوراق و�سندات الأمر وال�شيكات وكافة الأوراق التجارية وامل�ستندات وكافة املعامالت امل�صرفية.
مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة :تكون مكاف�أة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وثمانون �ألف ( )180.000ريال �سعودي
�سنوي ًا ،كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وع�شرون �ألف ( )120.000ريال �سعودي �سنوي ًا.
ويدفع لكل من رئي�س جمل�س الإدارة وكل ع�ضو مبلغ ثالثة �آالف ( )3.000ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات املجل�س ومبلغ �ألف وخم�سمائة
( )1.500ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية.
كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجان املنبثقة من جمل�س
الإدارة مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء .ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن  %5من �صايف
الأرباح.
رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي :يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له ،ويعني املجل�س ع�ضو ًا منتدبا لل�شركة �سواء من �أع�ضاء املجل�س
�أو من غريهم ،ويحق لهما التوقيع عن ال�شركة وتنفيذ قرارات املجل�س .ويخت�ص رئي�س جمل�س الإدارة �أو الع�ضو املنتدب بتمثيل ال�شركة �أمام الق�ضاء والغري،
ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل �أو �أعمال معينة .ويتوىل الع�ضو املنتدب الإدارة التنفيذية لل�شركة .ويحدد جمل�س الإدارة الرواتب والبدالت واملكاف�آت لكل
من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب.
لجنة المراجعة :ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة (� )3أع�ضاء وال يزيد عن خم�سة (� )5أع�ضاء من غري املديرين
التنفيذيني لل�شركة على �أن يكون �أغلبهم من خارج جمل�س الإدارة وح�سب ما تقره م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق
املالية.
اللجنة التنفيذية :ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة (� )3أع�ضاء وال يزيد عن خم�سة (� )5أع�ضاء ويختار �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية من بينهم رئي�س اللجنة الذي ير�أ�س اجتماعاتها ،ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها من بني �أع�ضائها احلا�ضرين ولع�ضو اللجنة التنفيذية
�أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر ًا له احلق بالت�صويت لثالث اجتماعات فقط وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�ضوية يف املجل�س وميلأ املجل�س املركز
الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.
مع مراعاة �أي تعليمات ت�ضعها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو ي�ضعها جمل�س �إدارة ال�شركة ،تبا�شر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها امل�ؤ�س�سة �أو
املجل�س ،وتعاون اللجنة التنفيذية ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب �أو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.
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اجتماعات مجل�س الإدارة :يجتمع املجل�س �أربعة ( )4مرات (على الأقل) خالل ال�سنة املالية الواحدة ب�شرط �أال تتجاوز الفرتة بني االجتماع والذي يليه
�أربعة (� )4أ�شهر .تنعقد اجتماعات املجل�س يف املركز الرئي�سي لل�شركة بدعوة من رئي�سه ومتى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء ،ويحدد
املجل�س طريقة الدعوة واالنعقاد املنا�سبة لالجتماع.
ن�صاب االجتماعات :ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره على الأقل ثلثي الأع�ضاء ب�أنف�سهم �أو بطريق الإنابة ب�شرط �أن يكون عدد الأع�ضاء
احلا�ضرين ب�أنف�سهم �أربعة �أع�ضاء على الأقل ،ومع مراعاة ما ورد يف املادة ( )15من النظام الأ�سا�سي.
قرارات مجل�س الإدارة :ت�صدر قرارات املجل�س بالإجماع ،ويف حالة اخلالف ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني على الأقل.
محا�ضر الإجتماعات :تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س
املجل�س وال�سكرتري.
تعار�ض الم�صالح :ال يجوز لأع�ضاء املجل�س �أن يربموا مع ال�شركة عقود ت�أمني لهم م�صلحة فيها �إال مبوافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
�سكرتير المجل�س :يجب على جمل�س الإدارة �أن يعني �سكرتري ًا للمجل�س .كما يجوز للمجل�س �أن يعني م�ست�شار ًا له �أو �أكرث يف خمتلف �ش�ؤون ال�شركة ويحدد
املجل�س مكاف�آتهم.
اللجنه العامة للم�ساهمين :اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة ،ولكل
مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية الت�أ�سي�سية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني ،كما �أن لكل م�ساهم حائز على ع�شرين �سهم ًا �أو �أكرث
حق ح�ضور اجلمعية العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجلمعية العامة.
الجمعية الت�أ�سي�سية :تخت�ص اجلمعية الت�أ�سي�سية بالأمور التالية:
e eالتحقق من االكتتاب بكل ر�أ�س المال؛
e eو�ضع الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ،ولكن ال يجوز للجمعية �إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعرو�ض عليها �إال بموافقة جميع المكتتبين
فيها؛
e eتعيين �أع�ضاء �أول مجل�س �إدارة لل�شركة؛
e eتعيين مراقبي ح�سابات لل�شركة وتحديد �أتعابهم؛
e eالمداولة في تقرير الم�ؤ�س�سين عن الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة.
الجمعية العامة العادية :فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة،
وتعقد مرة على الأقل خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
الأول وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88من نظام
ال�شركات ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
الجمعية العامة غير العادية :تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة ،با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر
قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع الأول وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ()88
من نظام ال�شركات ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
جمع الأ�صوات :حت�سب الأ�صوات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية واجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم.
قرارات الجمعية العامة :ت�صدر القرارات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية و اجلمعية العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها.
وت�صدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة
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مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماجها يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع
الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
تعيين مراقب الح�سابات :تعني اجلمعية العامة �سنوي ًا اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد �أتعابهما ويجوز لها
�إعادة تعيينهما.
االطـالع على ال�سجـالت :ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االط�لاع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق ،وله �أن يطلب البيانات
والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول عليها وله �أي�ض ًا �أن يتحـقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.
تقرير مراقب الح�سابات :على مراقب احل�سابات �أن يقدم �إىل اجلمعية العامة ال�سنوية تقريرا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على
البيانات والإي�ضاحات التي طلبها وما يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية �أو لهذا
النظام ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
ال�سـنة المـالية :تبد�أ �سنة ال�شركة املالية من الأول من يناير من كل �سنة وتنتهي بنهاية دي�سمرب من نف�س ال�سنة على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ
القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي يف  31دي�سمرب يف العام امليالدي التايل.
مـيزانية ال�شـركة :يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جردا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية وتقرير ًا عن
ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك خالل فرتة ال تتجاوز
�أربعني ( )40يوم ًا من نهاية الفرتة املالية ال�سنوية التي ت�شملها تلك القوائم وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد
النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني ( )55يوم ًا على الأقل .ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق املذكورة وتودع يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت
ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوما على الأقل .وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة يومية
توزع يف املركز الرئي�س لل�شركة القوائم املالية وخال�صة وافية عن تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه
الوثائق �إىل الإدارة العامة لل�شركات وهيئة ال�سوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
القوائم المالية :تتكون القوائم املالية من قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني وامل�ساهمني ،قائمة فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني ،قائمة دخل امل�ساهمني،
قائمة حقوق امل�ساهمني ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني وقائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني.
تكون ح�سابات عمليات الت�أمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني.
تتكون �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
تـوزيع الأربـاح :توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية على الوجه الآتي:
 .1تجنب الزكاة و�ضريبة الدخل المقررة؛
 .2يجنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور �إجمالي ر�أ�س
المال المدفوع؛
 .3للجمعية العامة العادية بناء ًا على اقتراح مجل�س الإدارة �أن تجنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضافي وتخ�صي�صه لغر�ض
�أو �أغرا�ض معينه تقررها الجمعية العامة؛
 .4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين ال تقل عن ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع؛
 .5يوزع الباقي على الم�ساهمين كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو يتم تحويلها �إلى ح�ساب الأرباح المبقاة.
يجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق للقواعد المنظمة لذلك وال�صادرة
من الجهات المخت�صة.
�إ�شعار هيئة ال�سوق المالية :تبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على
امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي.
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خ�سائر ال�شركة� :إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالث �أرباع ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار
ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها املعني يف النظام الأ�سا�سي وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
حل ال�شركة وت�صفيتها :تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء املدة املحددة لها وفق ًا لهذا النظام �أو وفق ًا لأحد الأمور املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات وعند انتهاء
مدة ال�شركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد
�صالحياتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إىل �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص امل�صفني.
الأحكام :تطبق �أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،ونظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد
ذكره يف هذا النظام الأ�سا�سي.
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13

1املعلومات القانونية

1 1113هيكل امللكية
�شكل :1‑13هيكل امللكية لدى بوبا العربية
عدد الأ�سهم

القيمة (بالريال)

الن�سبة

ا�سم امل�ساهم
�شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م

9.000.000

90.000.000

%22.50

�شركة بوبا انف�ستمنت�س افور�سيز ليمتد

6.000.000

60.000.000

%15.00

�شركة جمموعة ناظر القاب�ضة املحدودة

2.000.000

20.000.000

%5.00

�شركة �أ�سا�س للرعاية ال�صحية املحدودة

2.000.000

20.000.000

%5.00

�شركة حلول الربامج احلديثة خلدمات احلا�سب االيل املحدودة

2.000.000

20.000.000

%5.00

�شركة مركز الدكتور �سليمان احلبيب الطبي

1.000.000

10.000.000

%2.50

�شركة احمد حممد عبدالوهاب ناغي و�أوالده

1.000.000

10.000.000

%2.50

�شركة رامز حممود احللبي وولده

500.000

5.000.000

%1.25

�شركة م�ضاف للتجارة واملقاوالت املحدودة

500.000

5.000.000

%1.25

اجلمهور

16.000.000

160.000.000

%40.0

الإجمايل

40.000.000

400.000.000

%100.00

الم�صدر :بوبا العربية

1 1113الر�سملة واملديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع  400مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل  40مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم .وقد اكتتب امل�ساهمون
امل�ؤ�س�سون بـ  24مليون �سهم تبلغ قيمتها الإجمالية املدفوعة  240مليون ريال �سعودي ،ومتثل  %60من ر�أ�س مال ال�شركة� .أما الأ�سهم املتبقية وعددها  16مليون
�سهم والبالغة قيمتها  160مليون ريال �سعودي ،ف�إنه �سيتم طرحها لالكتتاب العام.

1113

1امل�ستحق لبوبا ال�شرق الأو�سط

�شكل :2‑13م�ستحق لبوبا ال�شرق الأو�سط (ريال �سعودي)
م�صاريف طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام

5.625.000

م�صاريف قانونية وا�ست�شارية

7.561.000

م�صاريف �أخرى

6.115.000

الإجمايل

19.301.000

الم�صدر :بوبا العربية

1113

1ر�أ�س املال العامل

قامت ال�شركة مبراجعة متطلبات ر�أ�س املال العامل املرجح تطبيقها على العمل بالن�سبة للإثني ع�شر �شهرا من تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار وت�ؤكد �أن لديها
الأموال الكافية لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل خالل تلك الفرتة.

1113

�1أدوات الدين والقرو�ض لأجل وااللتزامات املحتملة

ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أدوات دين �أو قرو�ض لأجل �أو التزامات حمتملة بتاريخ هذه الن�شرة .كما ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لديها
�أي �أ�صول �أو �أي �شركة تابعة لها م�شمولة بحق خيار.
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1113

1الرهونات والأعباء واحلقوق على ممتلكات ال�شركة

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة كذلك ب�أنه ال يوجد هناك �أي رهونات �أو �أعباء �أو حقوق على ممتلكات ال�شركة حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.

1113

1العموالت

لي�س هناك �أية عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي قامت بوبا ال�شرق الأو�سط مبنحها �أو منحت بالنيابة عنها خالل ال�سنتني
ال�سابقتني مبا�شرة لتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.

1113

1ت�أ�سي�س ال�شركة و�إدراجها �ضمن القائمة الر�سمية

وفق ًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،لن يكتمل ت�أ�سي�س ال�شركة ك�شركة م�ساهمة �إال بعد االكتتاب بر�أ�س مال ال�شركة بالكامل.
و�سوف يتم طرح الأ�سهم التي مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لالكتتاب العام .ويعتقد امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون �أن هناك خماطر تتعلق باالكتتاب ب�أ�سهم
ال�شركة .يرجى مراجعة ق�سم (“عوامل املخاطرة”) ملزيد من املعلومات حول هذه املخاطر.
بعد اكتمال تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب العام� ،سوف يقوم امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بدعوة جميع امل�ساهمني الذين مت تخ�صي�ص �أ�سهم لهم حل�ضور اجتماع اجلمعية
الت�أ�سي�سية لل�شركة ،والذي �سيعقد وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة .و�سيتم عقد هذا االجتماع بعد ما ال يقل عن  15يوم ًا من تاريخ الإ�شعار بانعقاده .و�سوف
يتمكن كل م�ساهم م�ؤ�س�س وكل م�ساهم مت تخ�صي�ص �أ�سهم له من ح�ضور االجتماع بغ�ض النظر عن عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لأي منهم.
ال يكون انعقاد اجلمعية الت�أ�سي�سية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ؤ�س�سون �أو م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع الأول وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد بعد  15يوم ًا تلي الدعوة لالجتماع ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه من
امل�ؤ�س�سني �أو امل�ساهمني.
تخت�ص اجلمعية الت�أ�سي�سية بالأمور التالية:
e eالتحقق من االكتتاب بكامل ر�أ�س المال؛
e eالموافقة على الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة؛
e eتعيين �أع�ضاء �أول مجل�س �إدارة لل�شركة لفترة ال تزيد عن ثالث �سنوات ،وكذلك تعيين �أول مراجع ح�سابات لل�شركة؛
e eالمداولة في تقرير الم�ؤ�س�سين عن الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة.
وخالل  15يوم ًا من انعقاد اجلمعية الت�أ�سي�سية ،يتوجب على امل�ساهمني امل�ؤ�س�سيني تقدمي طلب �إىل معايل وزير التجارة وال�صناعة يطلبون فيه �إعالن ت�أ�سي�س
ال�شركة .وتعترب �شركة بوبا العربية قد ت�أ�س�ست من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
ويجب �أن يتم ن�شر القرار الوزاري يف اجلريدة الر�سمية على نفقة بوبا العربية .وخالل  15يوم ًا من تاريخ القرار ،يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن يتقدموا
بطلب لت�سجيل ال�شركة يف �سجل ال�شركات لدى الإدارة العامة لل�شركات.
وبعد ت�أ�سي�س بوبا العربية ،يتوجب على ال�شركة �أن تتقدم بطلب �إىل هيئة ال�سوق املالية لإدراج �أ�سهمها يف القائمة الر�سمية ل�سوق الأ�سهم ال�سعودي (“تداول”)
وفق ًا لنظام هيئة ال�سوق املالية.

1113

1ال�شركات التابعة

لتاريخه ،لي�س لل�شركة �أية �شركات تابعة �أو�شقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.
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1 13113الرتاخي�ص الهامة واملوافقات الر�سمية
�شكل :3‑13الرتاخي�ص الهامة واملوافقات الر�سمية
الرخ�صة/املوافقات

�صادرة عن

التاريخ

ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني يف اململكة هيئة العامة لال�ستثمار 1428/7/22هـ (املوافق 2007/8/6م)

املو�ضوع
ترخي�ص ا�ستثمار اجنبي رقم
2/1018

املوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة

جمل�س الوزراء

1428/8/28هـ (املوافق 2007/9/10م)

قرار جمل�س الوزراء رقم 279

املوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة

املقام ال�سامي

1428/8/29هـ (املوافق 2007/9/11م)

املر�سوم امللكي رقم م74/

الم�صدر :بوبا العربية

وبعد الإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة و�إ�صدار �سجلها التجاري� ،سوف تقوم ال�شركة بتقدمي طلب �إىل م�ؤ�س�سة النقد للح�صول على ترخي�ص مبزاولة ن�شاط �أعمال
الت�أمني.
وعقب اكتمال �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة� ،ستقوم ال�شركة باال�ستحواذ على بوبا ال�شرق الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها يف اململكة يف �أقرب فر�صة ممكنة.
و�سوف يتوقف ا�ستكمال اال�ستحواذ على �أخذ املوافقات الالزمة من اجلهات الر�سمية يف اململكة ويف البحرين .وملزيد من املعلومات عن اال�ستحواذ ،يرجى
مراجعة ق�سم (“اال�ستحواذ”) من ن�شرة اال�صدار.

1 13113اتفاقيات مع �أطراف ذات عالقة
1 1113113اتفاقية اال�ستحواذ ومذكرة التفاهم
من املزمع �أن تقوم ال�شركة بتوقيع اتفاقية مع م�ساهمي بوبا ال�شرق الأو�سط بخ�صو�ص اال�ستحواذ وفقا ل�شروط معينة تتفق مع ما جاء يف مذكرة التفاهم التي
�سيتم توقيعها بني جمل�س �إدارة ال�شركة وم�ساهمي بوبا ال�شرق الأو�سط �أو مبا يتفق مع ال�شروط التي �سيتم التعاقد عليها فيما بينهم .وتت�ضمن مذكرة التفاهم
املذكورة املبادئ الأ�سا�سية التي مت التوافق عليها فيما يتعلق بالإجراءات التي �سيتم اتخاذها ال�ستكمال اال�ستحواذ وانتقال الأ�صول والرتتيبات الت�شغيلية من
بوبا ال�شرق الأو�سط ووكيلها �شركة �أ�سا�س �إىل بوبا العربية.

1 1113113اتفاقية حتويل الأ�صول (التحويل)
وهي اتفاقية من املزمع توقيعها فور اال�ستحواذ بني �شركة �أ�سا�س وبوبا العربية والتي �ستقوم مبوجبها �شركة �أ�سا�س من تاريخ �سريان انتقال املحفظة الت�أمينية
التابعة لبوبا ال�شرق الأو�سط بتزويد بوبا العربية مبوقع العمل ،واملوظفني ،و�أنظمة احلا�سب الآيل ،وكافة ما يتعلق بامل�ساندة الفنية ،واملالية ،والت�سويق والأعمال
اللوج�ستية .و�سوف تتمكن بوبا ال�شرق الأو�سط وبوبا العربية طبقا لهذه االتفاقية من جتنب �أي توقف للأعمال �أوتعطيل لها بعد اال�ستحواذ وذلك حتى يتم
حتويل كافة �أنظمة الأعمال من �أ�سا�س لبوبا العربية ب�صورة ر�سمية.

1 1113113اتفاقية العالمة التجارية
�ستقوم بوبا العربية بتوقيع اتفاقية مع �شركة بوبا ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م يتم مبوجبها منح حق ا�ستخدام عالمة بوبا التجارية التي حتتوي على كلمة
“بوبا” و�شعارها �إىل ال�شركة ،وهي عالمة م�سجلة مملوكة لبوبا كجزء من ا�سمها كما �ستمنح بوبا لل�شركة حق ا�ستخدام ا�سمها من تاريخ ا�ستكمال اال�ستحواذ.
و�ستكون االتفاقية لفرتة غري حمددة �إال �أنه من املمكن �إنهاء هذه االتفاقية يف احلاالت التالية:
� .1إذا لم يعد لبوبا �أو �أي من تابعيها �أي ح�صة ملكية في ال�شركة؛
�	.2إذا لم يعد المهند�س /ل�ؤي ه�شام ناظر (�أو من يخلفه بعد �أخذ موافقة مجموعة بوبا) يعمل كرئي�س لمجل�س �إدارة بوبا العربية؛
�	.3إذا لم يعد كل من مجموعة ناظر ،و�شركة �أ�سا�س ،و�شركة حلول البرامج الحديثة مجتمعين يملكون ما ن�سبته � %10أو �أكثر من ال�شركة.
ومبوجب االتفاقية لن تتمكن بوبا العربية من ا�ستخدام العالمة التجارية وال�شعار خارج اململكة ،وال تتحمل بوبا �أي خ�سائر قد تنتج جراء ا�ستخدام بوبا العربية
للعالمة التجارية و�شعارها.
ونظرا لل�سمعة التجارية للعالمة “بوبا” يف قطاع الت�أمني ف�إن ال�شركة �سوف تعتمد على هذه العالمة يف �أعمالها مما قد يرتتب عليه �آثار �سلبية يف حال فقدت
حق ا�ستخدامها .ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة ق�سم “عوامل املخاطرة”.
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1 13113االتفاقيات الهامة
تعتزم ال�شركة الدخول يف االتفاقيات التالية بعد ا�ستكمال ت�أ�سي�سها:

1 1113113رخ�صة ا�ستخدام نظم املعلومات واتفاقية اخلدمات
وهي اتفاقية بني ال�شركة وبوبا �آ�سيا ،يتم مبوجبها وبعد ا�ستكمال اال�ستحواذ ،منح ال�شركة حق اال�ستخدام لربنامج وتطبيقات �سيزر التي يتم ا�ستخدامها حالي ًا
من قبل بوبا ال�شرق الأو�سط .كما تن�ص هذه االتفاقية على �آلية العمل التي �سيتم من خاللها تزويد بوبا العربية بامل�ساندة الفنية الالزمة من وقت لآخر ولفرتة
غري حمددة على �أ�سا�س تناف�سي.

1 1113113اتفاقية اخلدمات الفنية
وهي اتفاقية بني ال�شركة وبوبا فن ،وهي �شركة ت�أمني م�ؤهلة ،تقوم مبوجبها بوبا فن بتقدمي اخلدمات الفنية لفرتة خم�س �سنوات قابلة للتجديد وذلك بعد �أخذ
موافقة م�ؤ�س�سة النقد ،وطبقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.

1 13113ا�ستمرار الأن�شطة
�إن ال�شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتايل مل ي�سبق لها ولتاريخ �إعداد ن�شرة الإ�صدار �أن مار�ست �أيا من �أن�شطة الت�أمني .وال يوجد �أي نية لإجراء �أي تغيري جوهري على
طبيعة الن�شاط .كما �أنه مل يحدث �أي انقطاع يف �أعمال �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثريا ملحوظا على الو�ضع املايل خالل الأ�شهر
االثني ع�شرة الأخرية.

1 13113التعهد بالتغطية
قامت ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة بالتعهد بتغطية عدد � 16.000.000سهم متثل كافة الأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

1 13113الق�ضايا واملنازعات
بوبا العربية لي�ست طرف ًا يف �أية ق�ضية �أو مطالبة ذات �أهمية جوهرية على ن�شاط ال�شركة �أو موقفها املايل ،كما �أنه ال يوجد �أية مطالبات معلقة �أو التهديد
مبطالبات من هذا القبيل .كما �أنه ال يوجد �أي دعاوى �أو مطالبات جوهرية �ضد �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط واملحفظة الت�أمينية التابعة لها واملزمع اال�ستحواذ
عليهما من قبل ال�شركة.

1 13113مراجع احل�سابات
�سيتم تعيني مراجعني للح�سابات خالل اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شرك ًة ،و�سيتم اختيار مراجعي احل�سابات مرخ�صني ملزاولة �أعمال املحا�سبة يف اململكة .و�ستقوم
اجلمعية العامة باملوافقة على �أتعابهم وقد تعيد انتخابهم يف جمعيات �أخرى.
و�سيمنح مراجعي احل�سابات حق الإطالع على جميع ح�سابات ال�شركة وم�ستنداتها و�سجالتها ولهم حق الت�أكد من املوجودات والأ�صول بال�شركة.
وعلى مراجع احل�سابات تقدمي تقرير للجمعية العامة ال�سنوية يت�ضمن مرئياته عن كيفية تعامل �إدارة ال�شركة مع متطلبات عمله وما يقت�ضيه من مراجعة
م�ستندات او احل�صول على اي�ضاحات كما يت�ضمن التقرير و�صفا لأي خمالفة قامت بها ال�شركة بخ�صو�ص نظام ال�شركات �أو امل�ستندات الرئي�سية اخلا�صة
بـت�أ�سي�س ال�شركة التي رمبا اكت�شفها و�أن يقوم ب�إبداء الر�أي حول ح�سابات ال�شركة ولأي مدى تعك�س ال�صورة احلقيقة لو�ضع ال�شركة.

�1 13113إقرار من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
يلتزم امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون مبا يلي:
e eالإلتزام بالعمل طبق ًا للمواد  69و 70من نظام ال�شركات والمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات؛
e eيتم الت�صويت على جميع العقود المبرمة مع �أطراف ذات عالقة في اجتماعات الجمعية العامة؛
e eالإقرار ب�أنهم لن يدخلوا في مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة و�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة في الم�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي كما
تن�ص المادة  70من نظام ال�شركات.
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1ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

يقدر جمموع متح�صالت االكتتاب بحوايل  160.000.000ريال �سعودي .وتقدر م�صاريف ما قبل الت�شغيل املتعلقة بطرح الأ�سهم لالكتتاب العام وم�صاريف
ما قبل الت�شغيل الأخرى بحوايل  19.301.000ريال �سعودي .وت�شمل هذه التكاليف �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين ومراجع احل�سابات وم�صاريف
البنوك امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بالإ�صدار .و�سيتم دفع هذه امل�صاريف عن طريق امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
بوا�سطة بوبا ال�شرق الأو�سط ومن ثم �سيتم �سدادها للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني بوا�سطة بوبا العربية عن طريق بوبا ال�شرق الأو�سط (خا�ضعة لقبول بوبا العربية).
و�سيكون الهدف الرئي�سي من ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب بعد ح�سم م�صروفات االكتتاب وم�صاريف ما قبل الت�شغيل بالإ�ضافة �إىل ر�أ�س املال املدفوع
من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لتمويل عمليات وا�ستثمارات ال�شركة والتي تتمثل ب�شكل رئي�سي باال�ستحواذ على �شركة بوبا ال�شرق الأو�سط املحدودة ومن ثم
اال�ستحواذ على املحفظة الت�أمينية التابعة لها باململكة العربية ال�سعودية .و�سيتم ا�ستثمار باقي الأموال لتطوير �أعمال ال�شركة يف الت�أمني ال�صحي ،مع املحافظة
على هام�ش املالءة ح�سب متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية واملحافظة على احلد الأدنى املطلوب من ر�أ�س املال.
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�1شروط وتعليمات االكتتاب

يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة طلب االكتتاب حيث يعد التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة
�إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

1115

1االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة

�إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه لأحد البنوك امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني املكتتبني وال�شركة.
�سيكون االكتتاب لعدد �ستة ع�شر مليون �سهم ( )16.000.000بقيمة ع�شرة رياالت �سعودية ( )١٠لل�سهم ومتثل مبجملها �أربعون باملائة ( )%40من ر�أ�س مال
ال�شركة .و يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني كما يجوز للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي �أن
تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر.
وال يقبل االكتتاب با�سم الأ�شخا�ص االعتباريني مثل ال�شركات �أو البنوك �أو �صناديق اال�ستثمار �أو امل�ؤ�س�سات الفردية .وميكن احل�صول على ن�شرة الإ�صدار
ومناذج طلب االكتتاب من مدير االكتتاب والبنوك امل�ستلمة .وب�إمكان املكتتبني الذين �سبق لهم امل�شاركة يف الإ�صدارات الأولية ال�سابقة االكتتاب عن طريق
الإنرتنت� ،أو الهاتف امل�صريف� ،أو ال�صراف الآيل ،يف �أي فرع من فروع مدير االكتتاب �أوالبنوك امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�ستيفاء
ال�شروط التالية:
 )1يجب �أن يكون لدى المكتتب ح�ساب لدى �إحدى البنوك الم�ستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات ؛
�	)2أن ال يكون قد طر�أ �أي تغييرات على البيانات ال�شخ�صية للمكتتبين ب�إ�ضافة �أو حذف �أحد �أفراد عائلته.
وميكن احل�صول على ن�شرة الإ�صدار الكاملة واملخت�صرة ومناذج طلب االكتتاب من البنوك امل�ستلمة التالية:

البنك ال�سعودي الربيطاين
www.sabb.com.sa
البنك الأهلي التجاري
www.alahli.com.sa
البنك العربي الوطني
www.anb.com.sa
بنك الريا�ض
www.riyadbank.com
جمموعة �سامبا املالية
www.samba.com.sa
كما ميكن احل�صول على هذه الن�شرة من موقع هيئة ال�سوق املاليةwww.cma.org.sa :

�سيتم البدء با�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع البنوك امل�ستلمة املذكورة �أعاله يف اململكة العربية ال�سعودية خالل الفرتة من يوم 1429/2/30ه�ـ (املوافق
2008/3/8م) �إىل يوم 1429/3/7هـ (املوافق 2008/3/15م) .وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب �سيقوم البنك امل�ستلم بختمه وتزويد املكتتب ب�صورة منه.
ويف حال كانت املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم ختمها بوا�سطة البنك امل�ستلم ،ف�إن طلب االكتتاب �سيعترب الغي ًا.
يجب على املكتتب �أن يو�ضح يف طلب االكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ،ويكون املبلغ الإجمايل املطلوب من كل مكتتب هو حا�صل �ضرب عدد
الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر ال�سهم البالغ  10رياالت �سعودية� .إن احلد الأدنى لالكتتاب ( )50خم�سون �سهم ًا ولكل الفرد احلق يف االكتتاب بهذا
القدر وم�ضاعفاته على �أال يزيد االكتتاب عن ( )100.000مائة �ألف �سهم للمكتتب الواحد.
ويجب تقدمي طلب االكتتاب مع �إرفاق امل�ستندات التالية (ح�سبما ينطبق احلال) ،على �أن يقوم موظف البنك مبطابقة الأ�صل مع ال�صورة و�إعادة الأ�صل
للمكتتب �أو للوكيل:
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�e eأ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية للمكتتب الفرد؛
�e eأ�صل و�صورة دفتر العائلة (لأفراد العائلة)؛
�e eأ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية �أو �صك الو�صاية �أو �صك الإعالة ال�شرعية؛
�e eأ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام)؛
�e eأ�صل و�صورة �صك الطالق (لأبناء المر�أة ال�سعودية المطلقة من زوج غير �سعودي)؛
�e eأ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (لأبناء المر�أة ال�سعودية الأرملة من زوج غير �سعودي)؛
�e eأ�صل و�صورة �شهادة الميالد (لأبناء المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة من زوج غير �سعودي).
يقت�صر التوكيل بني �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأوىل (الأوالد والأبوين) .ويف حالة تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على
طلب االكتتاب و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �سارية املفعول .كما يجب �أن تكون الوكالة �صادرة من كتابة العدل بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية
ال�سعودية� ،أو من خالل ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف بلد املكتتب بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية ،ويقوم املوظف امل�سئول يف
البنك امل�ستلم مبطابقة ال�صور مع الأ�صول و�إعادة الأ�صول للمكتتب �أو الوكيل.
يجب �سداد قيمة الأ�سهم التي اكتتب بها كاملة لدى �أحد فروع البنوك امل�ستلمة من خالل تفوي�ض البنك بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�سابه وذلك ح�سب
التعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
�إن تعبئة طلب واحد للمكتتب الرئي�س �سيكون كافيا للمكتتب الرئي�س و�أفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بعدد الأ�سهم نف�سها
التي �سيتقدم املكتتب الرئي�س بطلبها .ويرتتب على ذلك ما يلي:
e eجميع الأ�سهم المخ�ص�صة للمكتتب الرئي�س والمكتتبين التابعين �سيتم ت�سجيلها با�سم المكتتب الرئي�س؛
�e eسيتم �إعادة جميع المبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غير المخ�ص�صة �إلى المكتتب الرئي�س؛
e eيح�صل المكتتب الرئي�س على كامل �أرباح الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�ص�صة له وللمكتتبين التابعين .وفي حال رغبت الزوجة االكتتاب با�سمها
لح�سابها ف�إنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب م�ستقل و�سوف يتم حينها اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها و�إ�ضافة الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها و�إلغاء
اكتتاب الزوج با�سمها.
يجب ا�ستخدام مناذج طلب اكتتاب منف�صلة يف �أي من احلاالت التالية:
�e eإذا كانت �أ�سهم االكتتاب �سوف يتم ت�سجيلها با�سم �آخر غير ا�سم المكتتب الرئي�س؛
�e eإذا كان المكتتبون التابعون يطلبون االكتتاب في كمية من الأ�سهم تختلف عن الأ�سهم التي يكتتب فيها الم�ساهم الرئي�س؛
�e eإذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها (وفي حال قام الزوج باالكتتاب با�سمها ف�سوف يتم عندئذ اعتماد طلب
االكتتاب المقدم منها و�إ�ضافة الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها و�إلغاء اكتتاب الزوج با�سمها).
يجوز للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة والتي لها �أوالد من زوج غري �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها يف �أ�سهم ال�شركة املطروحة لالكتتاب العام على
�أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر.
خالل االكتتاب ،يعرف الأبناء غري ال�سعوديني بالإقامة �سارية املفعول فقط وال يقبل التعريف باجلواز �أو �شهادة امليالد .وي�ضاف الأبناء غري ال�سعوديني
لنماذج اكتتاب �أمهاتهم وال يحق لهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني .احلد الأعلى لأعمار الأبناء غري ال�سعوديني امل�ضافني يف طلبات االكتتاب هو � 18سنة .ويجب
الت�صديق على كافة امل�ستندات امل�صدرة من حكومات �أجنبية عن طريق ال�سفارة ال�سعودية �أو القن�صلية املعنية.
�سيكون على املكتتب الإقرار مبوافقته على االكتتاب يف الأ�سهم املحددة وامتالك ذلك العدد منها يف طلبات االكتتاب املقدمة من املكتتب مقابل مبلغ ي�ساوي
عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها م�ضروبا ب�سعر االكتتاب ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لكل �سهم ،ويجب حتقق ال�شروط التالية لكي يتمكن املكتتب من متلك
ذلك العدد من الأ�سهم الذي مت تخ�صي�صه له:
( )1تقديم المكتتب ا�ستمارة طلب االكتتاب �إلى �أي من البنوك الم�ستلمة؛
( )2دفع المكتتب القيمة الإجمالية للأ�سهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك الم�ستلم؛
( )3تقديم البنك الم�ستلم �إ�شعار التخ�صي�ص الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت للمكتتب.
يحق لل�شركة رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا �أو جزئي ًا �إذا كان غري مطابق ل�شروط ومتطلبات االكتتاب .ويقر املكتتب مبوافقته على قبول عدد الأ�سهم التي �سيتم
تخ�صي�صها له.
61

ميكن االكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب من خالل فروع البنوك امل�ستلمة خالل مدة االكتتاب �أو من خالل الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل لدى البنوك
امل�ستلمة التي تتبع �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين �سبق لهم امل�شاركة يف الإ�صدارات الأولية ال�سابقة �شريطة ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
يجب �أن يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى �إحدى البنوك امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات؛
)1
�	)2أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيريات على البيانات ال�شخ�صية للمكتتبني ب�إ�ضافة �أو حذف �أحد �أفراد عائلته.
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 1التخ�صي�ص ورد الفائ�ض

�ستقوم البنوك امل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة تتم ت�سميته “االكتتاب العام ل�شركة بوبا العربية” .ويجب على كل بنك م�ستلم �أن يودع املبالغ التي قام بتح�صيلها
من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة املذكور.
يجب على كل مكتتب ب�أ�سهم االكتتاب ،االكتتاب بـ ( )50خم�سني �سهم ًا كحد �أدنى ،كما �أن احلد الأق�صى لكل مكتتب هو ( )100.000مائة �ألف �سهم� .إن احلد
الأدنى للتخ�صي�ص هو ( )50خم�سون �سهم ًا لكل مكتتب ،و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء
على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إىل �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني ( )320.000ثالثمائة وع�شرين �ألف مكتتب ،ف�إن ال�شركة
ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد املكتتبني .ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،ف�سوف
يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق املالية .و�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إىل املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من البنوك
امل�ستلمة.
و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه يوم 1429/3/12هـ (املوافق 2008/3/20م).
�سرت�سل البنوك امل�ستلمة �إ�شعارات �إىل املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأ�سهم املخ�ص�صة واملبالغ التي �سيتم ردها لهم ،و�سرتد املبالغ بالكامل بدون
�أي ر�سوم �أو اقتطاع �أي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى البنك امل�ستلم .ويجب على املكتتبني االت�صال بفرع البنك امل�ستلم الذي مت تقدمي طلب
االكتتاب فيه للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية.
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�1إقرارات

مبوجب تعبئة وتقدمي طلب االكتتاب ،ف�إن املكتتب:
 e eيوافق على اكتتابه في �شركة بوبا العربية بعدد الأ�سهم المو�ضحة في طلب االكتتاب؛
 e eيقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة محتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها؛
 e eيوافق على النظام الأ�سا�سي ل�شركة بوبا العربية وال�شروط الواردة في ن�شرة الإ�صدار وبنا ًء على ذلك تم اكتتابه في الأ�سهم المذكورة؛
	e eال يتنازل عن حقه بمطالبة �شركة بوبا العربية والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غير
�صحيحة �أو غير كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة �إ�ضافتها في الن�شرة؛
 e eيقر �أنه لم ي�سبق له وال لأي من الأفراد الم�شمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في �أ�سهم �شركة بوبا العربية ،و�أن لل�شركة الحق في
رف�ض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب؛
 e eيقر بقبوله الأ�سهم المخ�ص�صة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي ن�شرة الإ�صدار؛
 e eيتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك الم�ستلم.
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1بنود متفرقة

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري
الرتكات والورثة ،وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديدا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة
عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم يف هذه الن�شرة دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها .وقد يتم توزيع ن�شرة الإ�صدار
هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حالة التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يعمل بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
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�1سوق الأ�سهم ال�سعودية تداول

مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ،وبد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م .وقد
بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة عرب نظام تداول  1.69تريليون ريال �سعودي حتى نهاية يوم  6فرباير 2008م .ويبلغ عدد ال�شركات امل�ساهمة املدرجة
يف النظام � 113شركة حتى تاريخه.
ونظام تداول يغطي عملية التداول ب�شكل متكامل ابتداء بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول على فرتة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى 3:30
ع�صر ًا ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا .وميكن
عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا) .وتتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن
من قبل �إدارة تداول.
تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ،وتليها الأوامر حمددة
ال�سعر .ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت وتوفري بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي
املعلومات املعروفني مثل رويرتز .وتتم ت�سوية ال�صفقات �آني ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق
بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.
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1تداول �أ�سهم ال�شركة

يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم ال�شركة و�صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،و�ست�ؤكد هيئة ال�سوق املالية تاريخ
تداول الأ�سهم يف حينه .وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة
ال�سوق املالية.
ال ميكن التداول يف الأٍ�سهم املطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف “تداول” ،وت�سجيل ال�شركة يف القائمة الر�سمية و�إدراج
�أ�سهمها يف ال�سوق املالية “تداول” ويحظر التداول فيها حظر ًا تام ًا قبل التداول الر�سمي ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�شطة املحظورة من
التداول امل�سئولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أي م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.
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1امل�ستندات املتاحة للمعاينة

�ستتوفر امل�ستندات التالية للإطالع والتدقيق من قبل امل�ستثمرين يف املركز الرئي�سي لبوبا العربية يف مدينة جده من ال�ساعة التا�سعة �صباحا حتى ال�ساعة
اخلام�سة م�ساء من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء قبل �أ�سبوع من تاريخ االكتتاب:
e eعقد ت�أ�سي�س ال�شركة الم�صدق من كاتب العدل؛
e eترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار المرخ�ص للم�ساهمين الأجانب في اال�ستثمار في ال�شركة؛
e eالنظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة؛
e eقرار مجل�س الوزراء رقم  279بتاريخ 1428/8/28هـ (الموافق 2007/9/10م) بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة؛
e eالمر�سوم الملكي رقم م 74/بتاريخ 1428/8/29هـ (الموافق 2007/9/11م) بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة؛
e eموافقة هيئة ال�سوق المالية على طرح الأ�سهم؛
e eالموافقة الخطية من ارن�ست و يونغ على ن�شر تقرير المراجعة الخا�ص وخطاب الإجراءات المتفق عليها؛
e eالموافقة الخطية من مكتب المحامي محمد �آل ال�شيخ بالتعاون مع وايت �آند كي�س ال ال بي على الإ�شارة �إليهم في ن�شرة الإ�صدار ب�صفتهم الم�ست�شار
القانوني لعملية طرح الأ�سهم؛
e eالموافقة الخطية من المكتب القانوني راجيي �آند كومباني على الإ�شارة �إليهم في ن�شرة الإ�صدار ب�صفتهم الم�ست�شار القانوني لال�ستحواذ؛
e eالقوائم المالية المراجعة لبوبا ال�شرق الأو�سط لل�سنوات الثالث 2004م2005 ،م ،و 2006م؛
�e eصورة عن التقارير عن �سوق الت�أمين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد ،وبي ام �آي ،و�سوي�س ري؛
e eتقرير المراجعة الخا�ص الذي ا�صدرته ارن�ست و يونغ لبوبا العربية؛
e eخطاب ارن�ست ويونغ بخ�صو�ص الإجراءات المتفق عليها؛
�e eصور من االتفاقيات المزمع توقيعها مع الأطراف ذات العالقة؛
�e eصور من االتفاقيات االخرى المزمع توقيعها.
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1امللحق ( )1تقرير املراجعة اخلا�صة
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�شركة بوبا العربية للت�أمين التعاوني
(تحت الت�أ�سي�س)
قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
كما في  1يناير 2008م (تاريخ الت�أ�سي�س المتوقع)
�إي�ضاح

ريال �سعودي (بالآالف)
(غري مدققة)

املوجودات
املوجودات املتداولة
النقد املطلوب �سداده من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

4

240.000

النقد املتوقع من الطرح الأويل لالكتتاب العام

5

160.000

400.000

جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
6

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

�إجمايل املوجودات

19.301

419.301

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
7

امل�ستحق جلهات ذات عالقة

�إجمايل املطلوبات املتداولة

19.301

19.301

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املطلوب �سداده من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

4

240.000

ر�أ�س املال املطلوب �سداده من الطرح الأويل لالكتتاب العام

5

160.000
400.000

جمموع املوجودات وحقوق امل�ساهمني

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  7جزءا من قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
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 1ـ الن�شـاط

�شركة بوبا العربية للت�أمين التعاوني
(تحت الت�أ�سي�س)
�إي�ضاحات حول قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
 1يناير 2008م (تاريخ الت�أ�سي�س المتوقع)

مت الرتخي�ص ل�شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين� ,شركة م�ساهمة �سعودية -حتت الت�أ�سي�س (ال�شركة) للقيام ب�أعمال الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية على
�أ�سا�س مبادىء الت�أمني التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 74 /وتاريخ � 29شعبان 1428هـ (املوافق � 11سبتمرب 2007م) وفق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم
 279وتاريخ � 28شعبان 1428هـ (املوافق � 10سبتمرب 2007م).
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة يف تقدمي الت�أمني الطبي واخلدمات املتعلقة به وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة والأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
ميتلك امل�ؤ�س�سون املدرجة �أ�سماءهم يف �إي�ضاح  4حول قائمة املركز املايل امل�ستقبلية  %60من ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  240مليون ريال �سعودي� .أما الن�سبة
املتبقية من ر�أ�س املال بواقع  %40من ر�أ�س املال ومقدارها  160مليون ريال �سعودي ف�سيتم طرحها لالكتتاب العام كما هو مبني يف �إي�ضاح .5

 2ـ ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أعدت قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
املتبعة:

العرف المحا�سبي
�أعدت قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.

ا�ستخدام التقديرات
يتطلب �إعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات .قد ت�ؤثر مثل هذه التقديرات واالفرتا�ضات
على الر�صيد امل�صرح عنه لبع�ض املوجودات واملطلوبات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .كما �أن �أي تقديرات �أو افرتا�ضات ت�ؤثر على املوجودات واملطلوبات
قد ت�ؤثر على الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها لنف�س الفرتة املعدة لها التقارير املالية .وبالرغم من �أن هذه التقديرات ت�ستند �إىل �أف�ضل ما لدى الإدارة من
علم ب�ش�أن الأحداث والت�صرفات احلالية وامل�ستقبلية �إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

م�صاريف ما قبل الت�شغيل
تتم ر�سملة امل�صاريف التي تقوم ال�شركة ب�إنفاقها �أثناء فرتة الت�أ�سي�س فيما يتعلق بعملية �إ�صدار الرتخي�ص والطرح الأويل يف االكتتاب العام (الطرح يف
االكتتاب العام) ويتم الت�صريح عنها كم�صاريف ما قبل الت�شغيل .حتمل م�صاريف ما قبل الت�شغيل التي لي�س لها منافع م�ستقبلية على قائمة الدخل خالل
الفرتة املالية الأوىل لل�شركة� .أما م�صاريف ما قبل الت�شغيل التي لها منافع م�ستقبلية فيتم �إطفا�ؤها على �أ�سا�س الق�سط الثابت �أو على مدى �سبع �سنوات �أو فرتة
االنتفاع املقدرة لها� ,أيهما �أق�صر.
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�شركة بوبا العربية للت�أمين التعاوني
(تحت الت�أ�سي�س)
�إي�ضاحات حول قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
 1يناير 2008م (تاريخ الت�أ�سي�س المتوقع)
 2ـ ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
يتم �إدراج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل امل�صاريف التي يتم انفاقها من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني با�سم ال�شركة وبالنيابة
عنها.

 3ـ ا�ستخدام االفترا�ضات والتقديرات في �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
و�ضعت الإدارة بع�ض االفرتا�ضات والتقديرات يف �إعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية ،كما هو مبني بالتف�صيل يف الإي�ضاحات � 4إىل � 7أدناه ،والتي ت�ؤثر على
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�صرح بها .تت�ضمن قائمة املركز املايل امل�ستقبلية توقعات ب�ش�أن تاريخ الت�أ�سي�س .وقد تختلف الأر�صدة الفعلية للموجودات
واملطلوبات عن الأر�صدة امل�صرح عنها لأن الأحداث كثري ًا ما ال تقع ح�سبما هو خمطط له.

 4ـ النقد المطلوب �سداده من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
عدد الأ�سهم
(غري مدقق)

ر�أ�س املال املدفوع
(ريال �سعودي بالآالف)
(غري مدقق)

�شركة بوبا ميدل �إي�ست هولدينجز ذ.م.م

9.000.000

90.000

بوبا انف�ستمنت�س اوفر�سيز ليمتد

6.000.000

60.000

�شركة جمموعة ناظر القاب�ضة

2.000.000

20.000

�شركة �أ�سا�س للرعاية ال�صحية

2.000.000

20.000

�شركة حلول الربامج احلديثة خلدمات احلا�سب الآيل املحدودة

2.000.000

20.000

�شركة مركز الدكتور �سليمان احلبيب الطبي

1.000.000

10.000

�شركة احمد حممد عبدالوهاب ناغي و�أوالده (الناغي)

1.000.000

10.000

�شركة رامز حممود احللبي وولده

500.000

5.000

�شركة م�ضاف للتجارة واملقاوالت

500.000

5.000

24.000.000

240.000

اال�ســـــــــــــم

 5ـ ر�أ�س المال المتوقع من الطرح الأولي في االكتتاب العام
ميثل هذا البند ومقداره  160مليون ريال �سعودي  %40من ر�أ�س املال البالغ  400مليون ريال �سعودي ،ويتكون من  16مليون �سهم القيمة اال�سمية لكل �سهم منها
 10ريال �سعودي �سيتم طرحها لالكتتاب العام.
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�شركة بوبا العربية للت�أمين التعاوني
(تحت الت�أ�سي�س)
�إي�ضاحات حول قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
 1يناير 2008م (تاريخ الت�أ�سي�س المتوقع)
6ـ م�صاريف ما قبل الت�شغيل
ريال �سعودي (بالآالف)
(غري مدققة)
م�صاريف نظامية

1.282

�أتعاب مهنية

7.561

م�صاريف طرح يف االكتتاب

5.625

�أعباء مالية

4.383

�أخرى

450

املجموع

19.301

 7ـ المعامالت مع جهات ذات عالقة و�أر�صدتها
هناك مبلغ  19.301.000ريال �سعودي م�ستحق ال�سداد ل�شركة بوبا ميدل اي�ست املحدودة �ش0م 0فيما يتعلق مب�صاريف ما قبل الت�شغيل التي دفعت من قبل
�شركة بوبا ميدل اي�ست بالنيابة عن ال�شركة ،هذا مع العلم ب�أن �شركة بوبا ميدل اي�ست مملوكة الثنني من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة وهما بوبا انف�ستمنت�س
اوفر�سيز ليمتد و�شركة جمموعة ناظر املحدودة.
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1امللحق ( )2خطاب املراجع القانوين حول الإجراءات املتفق عليها
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هذه ال�صفحة فارغة عن ق�صد
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