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  عـام لإلكتتـاب بأسهـمطرح 

  فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة

  

 

 
   في إمارة أبوظبيشركـة مساهمـة عامـة قيـد التأسيـس

 
 
 

  

 نشرة االكتتاب العام
 
 

 هـذه النشرة مخصـصة للتوزيـع فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة فقـط
 

 
 
 
 
 
 
  مدير االكتتابالمستشار المالي و

  
  105447. ب.ص

  االمارات العربية المتحدة–أبوظبي 
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  كتتـاب بأسهـم عـام لإلطرح

  فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة
 

 
   في إمارة أبوظبيشركـة مساهمـة عامـة قيـد التأسيـس

  بـرأس مــال وقـدره

  لكـّل سهــم) 1(سهـم بقيمـة درهـم واحـد ) 250.000.000(مليـون مائتان وخمسون 

  

  ابفترة االكتت

  2008 يونيو 23 الى 2008 يونيو 14خالل الفترة من 
 

 250ركـة البالغ   الش من إجمالي رأس مال      %55سهم اسمي نقدي لالكتتاب العام تمثل نسبة        مليون   137.5هذه النشرة لطرح عدد     

  . لكل سهم كمصاريف إصدار فلس2.5 درهم للسهم الواحد باإلضافة إلى 1 درهم بقيمة اسمية مقدارها مليون

  

مـن العـرض المذكـور أعـاله ودفعـوا القيـم اإلسميـة )  مليـون سهمـا112.5ً (%45نسبـة بلقـد اكتتـب المؤسسـون 

 عـن كـّل فلـس) 2.5(ونصـف  اثنيـن ة البالـغمصاريف اإلصدارلكـّل مـن األسهـم المكتتـب بهـا باإلضافـة إلـى 

  .سهـم

  المستشارون

  تتابمدير االكالمستشار المالي و

  
  105447. ب.ص

   االمارات العربية المتحدة–أبوظبي 

  المستشار القانوني  خبراء التأمين  مدققو االكتتاب ومعدو دراسة الجدوى

  
  إرنست ويونغ

  136. ب.ص

   االمارات العربية المتحدة–أبوظبي 

  
  لين كالرك وبيكوك

   بروكسل1200 -بي 

  بلجيكا

  
  محامون ومستشارون قانونيون

  3727. ب.ص

   االمارات العربية المتحدة–أبوظبي 

  بنوك االكتتاب

 بنك اإلكتتاب الرئيسي
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  المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة األول ومستشارو االكتتاب

  المؤسسون

  نسبة المساهمة  عدد األسهم  الجنسية  االسم

  %1.20  3.000.000  االمارات  الشيخ حمدان بن مبارك محمد آل نهيان

  %1  2.500.000  االمارات  عيد بن حمدان محمد آل نهيانالشيخ س

  %10  25.000.000  االمارات  الشيخ سلطان بن حمدان محمد آل نهيان

  %0.80  2.000.000  االمارات  الشيخ نهيان بن حمدان محمد آل نهيان

  %0.20  500.000  االمارات  أحمد ابراهيم يوسف المعتز

  %0.40  1.000.000  ماراتاال   الحميريبن بروكمحمد عبداهللا حمد 

  %0.20  500.000  اكند  الدكتور سامي علي العامري

  %1.20  3.000.000  االمارات  الدكتور فرج عبداهللا أحنيش

  %1  2.500.000  االمارات  الدكتور محمد سعيد البادي الظاهري

  %0.80  2.000.000  االمارات  سعيد حمد هالل علي الظاهري

  %0.40  1.000.000  ماراتاال   الجنيبيناصرسعيد عبداهللا 

  %0.40  1.000.000  االمارات  سعيد محمد أمين فلكناز

  %0.40  1.000.000  االمارات  شركة االتحاد االستثمارية إلدارة األعمال

  %1.60  4.000.000  االمارات  شركة الظفرة للتأمين

  %0.80  2.000.000  االمارات  شركة الفجر لألوراق المالية

  %4.20  10.500.000  االمارات  ارشركة كاب إم لالستثم

  %5  12.500.000  االمارات  عبيد خليفة جابر المرر

  %0.20  500.000  االمارات  علي بن أحمد حمد الظاهري

  %0.20  500.000  االمارات  فاضل سعيد الدرمكي

  %1.20  3.000.000  االمارات  مجموعة االمارات األولى للتكنولوجيا والتجارة

  %5  12.500.000  االمارات   المررمحمد عبيد خليفة جابر

  %0.20  500.000  األردن  مروان تاج الدين بيطار

  %0.20  500.000  بريطانيا  ريم برجر

  %8  20.000.000  الجزر العذراء البريطانية  نيو سنتشري مانجمنت كونسلتنسي ليمتد

  %0.20  500.000  االمارات  هالل حسن هالل الرميثي

  %0.20  500.000  أمريكا  تومي بينيت ماكليالند جونيور

  %45.00  112.500.000    االجمالي

يتعهد المؤسسون باتخاذ كافة االجراءات الالزمة الكمال تأسيس الشركة ولهذا الغرض تم تعيين لجنة مؤسسين لتمثلهم 

  .وتقوم باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتأسيس الشركة
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  لجنة المؤسسين

  ، رئيس اللجنة الظاهريمحمد سعيد الباديالدكتور معالي 

  آل نهيانبن محمد سعيد بن حمدان الشيخ معالي 

  كارل ساردينياالسيد 

  دكتور مايكل ديلونال

  أعضاء مجلس اإلدارة األول

  رئيس مجلس اإلدارة، آل نهيانبن محمد الشيخ سعيد بن حمدان معالي 

  الظاهريي محمد سعيد البادالدكتور معالي 

  السيد محمد بن عبيد خليفة جابر المرر

  كارل ساردينياالسيد 

  العامريعلي سامي الدكتور 
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 بيان المسؤولية .1

تعد الغاية الرئيسية من إعداد هذة النشرة هو إطالع المستثمر على المعلومات التي يمكن ان تساعده على اتخاذ قراره االستثماري 

 قبل تقديم طلب االكتتاب ان يتفحص ويدرس بعناية ودقة نشرة االكتتاب هذة والنظام االساسي من عدمه ويتعين على كل مستثمر

للمصدر ليقرر فيما إذا كان من المناسب أن يستثمر في هذة األسهم من عدمه آخذا بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في ضوء 

لقانوني على االستشارة الالزمة عن االستثمار في األوراق المالية أوضاعه الخاصة، كما يتعين عليه الحصول من مستشاره المالي وا

المطروحة لالكتتاب كما ويتحتم عليه عند قراءة النشرة مراعاة أن الكلمات والعبارات التي تشير إلى أن البيانات تقديرية وتتعلق 

 عرضة للتغيير ألنه يستحيل التنبوء بالظروف بالمستقبل الهدف منها هو عدم االعتماد على هذة التقديرات المستقبلية حيث أنها

  .المستقبلية بتيقن مما قد يؤدي إلى اختالف النتائح الفعلية عن النتائج المتوقعة

ب على المستثمر عدم استثمار أي أموال في جقد يتضمن االستثمار في األوراق المالية المطروحة درجة عالية من المخاطر لذا ي

 ".المخاطر" أنظر بند –طيع تحمل خسارة كامل استثماره هذا الطرح ما لم يكن يست

تتحمل الشركة كامل المسئولية فيما يتعلق بصحة المعلومات الواردة في هذه النشرة وتؤكد عدم وجود معلومات أخرى يؤدي حذفها 

 .إلى جعل المعلومات مضللة

 التجاريـة فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة،  بشأن الشركـات1984لسنة ) 8(وفقـاً ألحكـام القانـون االتحـادي رقم 

فـإن طرح األسهـم الصـادر عـن الشركـة حسبمـا هـو مفصـل فـي نشـرة اإلكتتـاب الماثلـة، واألحكـام والشـروط 

التـي تنـص عليهـا هـذه النشـرة قـد تـم اعتمادهمـا مـن قبـل هيئـة األوراق الماليـة والسلـع في اإلمـارات 

كتتاب من عدمه الوال يعد اعتماد الهيئة للنشرة بمثابة اعتماد للجدوى وال توصية با، 2008 يونيو..  بتاريـخ عربيـة المتحـدة ال

وال تعتبر الهيئة مسئولة عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذة النشرة وال تتحمل أي مسئولية لعدم تضمن نشرة االكتتاب أي 

ورية وهامة أو تضمينها معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وال تكون مسئولة عن أي ضرر معلومات أو بيانات ضر

أو خسارة تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد على هذة البيانات والمعلومات وإنما يكون ذلك من مسئولية الجهة المصدرة لألوراق 

 .المالية

للتعديل أو االضافة إال بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع بدولة إن المعلومات الواردة في هذة النشرة غير قابلة 

 .اإلمارات العربية المتحدة وإخطار الكافة بذلك عن طريق النشر في الصحف اليومية

لمتحدة أو في ال تشكل هذة النشرة عرض أو طلب عرض يتعلق ببيع أو شراء أوراق مالية في أي بلد آخر غير اإلمارات العربية ا

، وال يحـق ألي الحالة التي يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع أو الشراء محظورا أو يستوجب التسجيل أو االعتماد

أو نمـوذج اكتتـاب فـي أي إقليـم غيـر اإلمـارات العربيـة المتحـدة بـأن /شخـص يستلـم نسخـةً عـن هـذه النشرة و

ة علـى أنهـا تشكـل دعـوةً أو عرضـاً موجهـاً إليـه لالكتتـاب باألسهـم، كمـا أنـه ال يتعامـل مـع تلـك النسخـ

يجـوز لـه أن يقـوم بأي حـال مـن األحـوال باستخـدام نمـوذج اإلكتتـاب المذكـور مـا لـم يكـن مؤهـالً الستـالم 

اإليفـاء أو التقيـد بـأي تسجيـل أو أي الدعـوة أو العـرض المذكوريـن بصـورة مشروعـة دون أن يتوجـب عليـه 

ويتوجـب علـى أي شخـص يقيـم خـارج اإلمـارات . متطلّـب قانونـي أو نظامـي آخـر فـي اإلقليـم ذي الصلـة

أو عـن نمـوذج اإلكتتـاب / عنـد استالمـه نسخـةً عـن نشـرة اإلكتتـاب الماثلـة و–العربيـة المتحـدة أن يقـوم 

 بالتعهـد بأنّـه سـوف يتقيـد بكامـل القوانيـن المعمـول بهـا فـي اإلقليـم ذي -تقـدم بطلـب بموجبـهويرغـب بال

ويخضـع اإلكتتـاب باألسهـم ألحكـام القانـون االتحـادي للشركـات التجاريـة فـي اإلمـارات . الصلـة باالكتتـاب

. إلـى اإلجـراءات المبينـة فـي نشـرة اإلكتتـاب الماثلـة، وتعديالتـه، و1984لعـام ) 8(العربيـة المتحـدة رقـم 

  .ويحتفـظ المؤسسـون بحـق رفـض أي طلـب ال يفـي باألحكام وباإلجـراءات المذكـورة
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 تعريـف المصطلحـات .2

  _:يقصد بالعبارات والكلمات المعاني الموضحة أمام كل منها

  .سـوق أبوظبـي لـألوراق الماليـة  "الســوق"

  . عقـد تأسيـس الشركـة حسبمـا تـم اعتمـاده بواسطـة المؤسسيـن  "د التأسيـسعقـ"

  .مجلـس إدارة الشركـة  "المجلــس"

شركـة مـساهمـة عامــة قيــد       " (شركـة الهـالل األخضـر للتأميـن   "  "الشركــة"

الهــالل  "سـوف تستخـدم   ) التأسيـس فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة    

  . تجـاري لهـاكاسـم " األخضـر

 بشـأن الشركـات التجاريــة،     1984لعـام  ) 8(القانـون االتحـادي رقـم      "قانـون الشركـات"

 والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ     وتعديالتـه، واألنظمـة الصـادرة بتنفيـذه   

  .أحكامه

  . أبوظبـيإمارة االقتصـاد فـي التخطيط ودائـرة   "السلطـة المختصـة"

  . إدارة الشركـةفريقأعضـاء   "رونالمديــ"

  .هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة  "الهيئة"

  .العملـة الرسميـة لإلمـارات العربيـة المتحـدة  "درهـم أو درهـم إماراتـي"

  ).  فلـس تعـادل درهـم واحـد100 (جزء من الدرهم  "فلــس"

للشركـة المدرجـة أسماؤهـم فـي مستهـّل نـشـرة       ن  ون المؤسس والمساهم  "المؤسســون"

  . هذهكتتـاب اإل

 هـذه كتتــاب   اإلاألشخـاص المدرجـة أسماؤهـم فـي مستهـّل نـشـرة          "لجنـة المؤسسيـن"

 العمـل بالنيابـة عـن المؤسسيـن وتمثليهـم فـي تنفيـذ        بهدفوالمعينيـن  

  . ـة وتسجيلهـاالمهـام الضروريـة لتأسيـس الشرك

  . شركـة الهـالل األخضـر للتأميـن تعنـي  "الهـالل األخضـر" 

  . حكومـة اإلمـارات العربيـة المتحـدةتعنـي   "الحكومــة"

إنـسايـت لألبحــاث    " دراسـة السـوق التـي قـام بهـا الـسـادة      تعنـي    "دراسـة السـوق"

  . لحسـاب المؤسسيــن." م.م.وحلـول التسويـق ذ

  . النظـام األساسـي للشركـة حسبمـا اعتمـده المؤسسـونيعنـي   "النظـام األساسـي"

  .  في الدولةقتصـاداإلوزارة تعنـي   "الــــوزارة"

 مليــون مئـة وسـبعة وثالثـين       حتـى  كتتـاب  العـرض العـام لإل  يعنـي    "كتتابالعـرض أو اإل"

 وفقـاً لنشـرة   نظيمـهسهمـاً الـذي تـم ت   ) 137.500.000 (وخمسمائة ألف 

  . ويتولـى إدارتـه المؤسسـون هذهكتتـاب اإل

 االكتتاب التـي يبقـى خاللهـا     2008  يونيو 23 إلى   14مـن  الفتـرة  تعنـي    "االكتتابمـدة "

   .قائمـاً
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، أي هــذا    2008 يونيـو نشـرة اكتتـاب الشركـة المؤرخـة فـي      تعنـي    "كتتــابنشـرة اإل"

  . المستنـد

 نولوالمسـؤ  ودار التمويل  بنك االتحاد الوطني  و أبوظبي الوطني بنـك  تعنـي    "االكتتابنـوك ب"

 المبالغ المرتجعـة  ـات  كتتـاب وعـن إصـدار شيك   اإلعـن استـالم مبالـغ    

  . كتتـاب الفائـضفـي حـال اإل

 لكـّل منهـا فـي رأس   ) 1(األسهـم العاديـة بقيمـة درهـم واحـد      تعنـي    "األسهـــم"

  . مـال الشركـة

 لتغطيـة مـصروفـات    المؤسسين والمكتتبين الرسـوم التـي يدفعهـا    تعنـي    "مصاريف اإلصدار"

  . مـا قبـل التأسيـس والمرتبطـة بإنشـاء الشركـة وإشهارهـا

  .اإلمـارات العربيـة المتحـدة  دولةتعنـي  اإلمارات أو الدولة

ـ   يعنـي    "مواطـن إماراتـي" واز سفــر إماراتــي أو بطاقــة هويــة          شخصـاً يحمـل جـ

إماراتيـة وتعنـي هيئـات اعتباريـة مؤسسـة وقائمـة أو مسجلـة فــي          

اإلمـارات العربيـة المتحـدة ومملوكـة بالكامـل بـصـورة مباشــرة أو          

  . غيـر مباشـرة لهـؤالء األشخـاص

  . بإعداد دراسة الجدوى وخطة العملإرنست ويونغ اللذين قاموا  معدو دراسة الجدوى ومدققو االكتتاب

لين كالرك وبيكوك اللذين قاموا بإعداد الدراسـة المتعلقـة بـصناعة التـأمين                خبراء التأمين

  ".الدراسة االكتوارية"
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  الملخـص التنفيـذي .3

اذه  يتـم اتخـوأي قـرار هذهكتتـاب بمثابـة مقدمـة لنشـرة اإلعلى أنه يتوجـب قـراءة هـذا الملخـص 

لنشـرة  مستفيضةكتتـاب بأسهـم الهـالل األخضـر يجـب أن يستنـد علـى دراسـة لالستثمـار أو اإل

  .، المحاذير والحلول المتوقعةالمخاطـربكتتـاب ككـّل بمـا فـي ذلـك القسـم الخـاص اإل

مائتان  )250.000.000(شركـة مساهمـة عامـة قيـد التأسيـس بـرأس مـال وقـدره هي الهـالل األخضـر 

سـوف تكـون العمليـات الرئيسيـة للهـالل األخضـر تقديـم بوالـص . مليـون درهـم إماراتـيوخمسون 

تأميـن صحـي للسـوق اإلماراتيـة وتوسعـة ذلـك النشـاط وتلـك الخدمـات لكـي تشمـل باقـي دول 

  . فيما بعدالخليجـيمجلـس التعـاون 

 اهاجـدوعلى والهالل األخضر  التـي تؤثـر إيجابـاً علـى تأسيـس العوامـل الرئيسيـةفيما يلي بعض 

  :علـى المـدى الطويـلاالقتصادية 

  األنظمــة
إن التغييـرات التـي طـرأت علـى أنظمـة التأميـن الصحـي والرعايـة الصحيـة، وبصـورة خاصـة 

ليفـة بـن زايـد آل نهيـان  الصـادر عـن صاحـب السمـو الشيـخ خ2005لعـام ) 23(القانـون رقـم 

، بصفتـه حاكـم إمـارة أبوظبـي، ألزمـت أصحـاب العمـل فـي 2005خـالل شهـر سبتمبـر لعـام 

  .اإلمـارة علـى توفيـر تأميـن صحـي للموظفيـن الوافديـن وعائالتهـم

  النمــو السكانــي
 مليـون 2.4ـاً إذ ازداد ذلـك العـدد مـن يشهـد عـدد السكـان فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة نمـواً سريع

، ممـا يعكـس معـدل نمـو سنـوي 2005 و1995 مليـون نسمـة  فيمـا بيـن 3.7نسمـة إلـى مـا يتجـاوز 

زيـادات : ، ويعكـس هـذا النمـو تغييـرات فـي عنصريـن بالغـي األهميـة وهمـا%4.6تراكمـي يبلـغ 

واطنيـن اإلماراتييـن وحركـة هجـرة كبيـرة للوافديـن الذيـن يأتـون صافيـة داخليـة فـي عـدد سكـان الم

  .لالستفـادة مـن فـرص العمـل

ويتوقـع أن يستمـر معـدل النمـو السكانـي المرتفـع بسبـب ازديـاد الحاجـة إلـى اليـد العاملـة األجنبيـة 

 الحكومـة لزيـادة النمـو السكانـي التـي تنشـأ عـن النمـو االقتصـادي وعـن الحوافـز التـي تقدمهـا

كمـا أن سـوق التأميـن الصحـي لهـا عالقـة إيجابيـة مباشـرة . لمواطنـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة

  .بازديـاد العـدد السكانـي خاصـةً وأنـه يتوجـب التأميـن صحيـاً علـى كافـة األفـراد

  التضخــم المالــي
لـي فـي تقريـر لـه أن نسبـة التضخـم فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة قـد أورد صنـدوق النقـد الدو

إال أن تحديـد الحـد األعلـى للزيـادات فـي . 2006خـالل العـام % 7.7وصلـت إلـى معـدل مرتفـع بلـغ 

اعـد يجـب أن يسخاصة وفي اإلمارات األخرى عامة اإليجـارات التـي تـم فرضـه فـي دبـي وأبوظبـي 

ومـن جهـة أخـرى وبسبـب إدخـال نظـام التأميـن الصحـي . علـى السيطـرة علـى هـذا التضخـم

اإللزامـي مؤخـراً فإنـه يتوقـع أن تستمـر تكاليـف خدمـات الرعايـة الصحيـة باالزديـاد علـى المـدى 

  .القصيـر والمتوسـط

  إدارة ذات مستـوى دولــي
الهـالل األخضـر خبـرات دوليـة فـي مجـال التأميـن الصحـي، إذ يتمتـع يستقطـب فريـق اإلدارة لـدى 

بصـورة رئيسيـة فـي الواليـات المتحـدة األمركيـة واإلمـارات دولية كبيرة  بخبـرات فريق اإلدارةأفـراد 
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ليجي وشراكات في دول مجلس التعاون الخوتخطـط الشركـة إلحـراز وتشكيـل تحالفـات . العربيـة المتحـدة

  .للدخول الى أسواق تلك الدول في المدى القريبمـع وسطـاء تأميـن ومـوردي تأميـن 

  إيتنـــاشركة مـع التعاون 
وهـي وفي الواليات المتحدة األمريكية شركـات التأميـن الصحـي فـي العالـم  أكبرتعتبـر إيتنـا إحـدى 

 فـي سـوق نيويـورك ةإيتنـا مـدرجم هسوأ.  عامـا150ًتعمـل فـي هـذا المجـال منـذ أكثـر مـن 

   . وحول العالملـألوراق الماليـة ولهـا فـروع فـي كافـة أنحـاء الواليـات المتحـدة األمريكيـة

وقد وقعت الهالل األخضر اتفاقية مع إيتنا للتمكن من استخدام شبكتها العالمية وتقديم خدمات رعاية صحية مساندة 

وستساهم هذه االتفاقية في تخفيض كلفة الرعاية الصحية خارج . تأمينية في الواليات المتحدةللمستفيدين من برامجها ال

خدمات استشارية للهالل األخضر وفقا أخرى كما ستوفر إيتنا بموجب اتفاقية . الدولة للمستفيدين من برامجها التأمينية

  .لمتطلبات أعمال الشركة من وقت آلخر

  أغـراض الشركــة
الرئيسة التي تأسست الشركة من أجلها ممارسة النشاطات التالية سواًء في دولـة اإلمـارات العربيـة    ض  غرااألتكون  

  :المتحدة أو خارجها

 .تقديم خدمات التأمين والضمان الصحي اإللزامي واإلختياري المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة . 1

مل عمليات التأمين ضد األضرار الناتجة عن حوادث الـسير          ويش: التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية       . 2

 .والمرور ووسائل النقل بما فيها السيارات وعن الحوادث الشخصية واألمراض وإصابات العمل

 .يجوز للشركة مزاولة أنشطة التأمين األخرى خارج الدولة . 3

المنصوص عليها تفصيال في عقد     ألعمال  للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيسة المنصوص عليها أعاله، مزاولة ا          

  .تأسيس الشركة ونظامها األساسي

  الشركــة أهداف
  : مـا يلـي تتضمـن أهـداف مؤسسـي الهـالل األخضـر

الصحـي فـي اإلمـارات العربيـة لتصبح الرائدة في توفير خدمات شاملة للتأمين تأسيـس هـذه الشركـة    -

يمكنها من تقديم خدمات تأمين نوعية  ممـا ينمحتـرفال مـن الموظفيـن المتحـدة يتولـى إدارتهـا فريـق

  .ومميزة

تقديـم الحـّل األمثـل واألكثـر مالئمـةً لتلبيـة حاجـات العمـالء المختلفـة بـدالً مـن اتبـاع سياسـة    -

  .تأميـن واحـد لكافـة الحـاالت

 المتبعـة فـي التقنياتلممارسـات والعمليـات وتوفيـر خدمـات ذات جـودة عاليـة باستخـدام أفضـل ا   -

  .الواليـات المتحـدة األمريكيـة

عاليـة فـي اإلمـارات  كفاءةإنشـاء شبكـة مورديـن ومؤسسـات للرعايـة والتأميـن الصحـي ذات    -

  .العربيـة المتحـدة

العربية المتحدة ر فـي اإلمـارات بمـا يتالئـم مـع مكانـة الهـالل األخضـبناء اسم وسمعة عالية للشركة    -

  .ليشمـل دول مجلـس التعـاون الخليجـي األخـرىفيما بعد توسيـع نشاطهـا كخطوة أولى نحو 

  .حقوق المساهمينتعظيم    -

يؤمـن المؤسسـون بـأن تأسيـس شركـة تأميـن صحـي عاليـة الجـودة مـدرة للربـح سيصـب فـي 

 التأميـن، كمـا أن تأسيـس الهـالل األخضـر سيعـود فيدين من خدماتالمستمصلحـة أفـراد المجتمـع و

دول الحقا في و في الوقت الراهن كـّل مـن أبوظبـي واإلمـاراتالتأمين في علـى أسـواق بصورة عامة بالنفـع 

  :لالسباب التاليةمجلـس التعـاون الخليجـي 
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 فـي المستشفيـات علـى مستـوى العالـم كمـا مورديـن وخصومـاتواسعة من التتمتـع إيتنـا بشبكـة    -

تتميـز بنظـام ذي أسعـار معقولـة فيمـا يتعلـق بـإدارة شـؤون المؤمـن لهـم الذيـن يتلقـون الرعايـة 

  .الصحيـة خـارج اإلمـارات ممـا سيساعـد علـى تخفيـض كلفـة الرعايـة الصحيـة خـارج الدولـة

دول الحقا شمـل تفـي أبوظبـي واإلمـارات لالرئيسي مـن مقرهـا إنطالقاً لتوسع خطط الشركة لوبفضـل    -

صناعة الريـادة فـي مجـال موقع تبـوأ أبوظبـي ستساهم الشركـة في مجلـس التعـاون الخليجـي، 

  . يكـون إحـدى أكبـر الصناعـات فـي المنطقـةمن المتوقع أنالتأميـن الصحـي الـذي 

منظمـة مـع إمكانيـة االطـالع عبـر اإلنترنـت علـى  موردي خدمات طبيةبكـة تتميـز الشركـة بش   -

وأحدثهـا لمعالجـة األمـراض إلـى جانـب مراقبتهـا عـن قـرب لخطـط العـالج " أفضـل الممارسـات"

ممـا سيتيـح الفرصـة " بأفضـل الممارسـات"التـي يعدهـا األطبـاء للتأكـد مـن التزامهـم الدائـم 

  .حسيـن نوعيـة الرعايـة الصحيـة المتوفـرة فـي أبوظبـي واإلمـاراتلت

تقـوم الشركـة باستخـدام أطبـاء ومـوردي رعايـة صحيـة معتمديـن وموثوقيـن ممـا سيساعـد علـى    -

كمـا أن استخدامهـا للحوافـز المطلوبة المعاييـر التعليميـة حاصلون على الشهادات والتأكـد مـن أنهـم 

لماليـة فـي المستشفيـات سيشجـع هـؤالء األطبـاء والمورديـن علـى االلتـزام بمعاييـر اللجنـة ا

المتعلقـة المعروفة و وهـي المعاييـر الدوليـة –المشتركـة للمصادقـة علـى منظمـات الرعايـة الصحيـة 

  .بالمستشفيـات

سكَّـري والربـو وضغـط الـدم المرتفـع أدى وجـود مرضـى يعانـون مـن أمـراض مزمنـة مثـل ال   -

تبيـن اإلحصـاءات أن معظـم هـؤالء . إلـى ارتفـاع كبيـر فـي نسبـة تكاليـف الرعايـة الصحيـة

وحالمـا تصبـح البيانـات متوفـرة، ستتمكـن الشركـة مـن . المرضـى ال يلتزمـون ببرامـج عالجهـم

اعـه خطـة عالجـه ممـا سيخفّـض مـن تكاليـف الرعايـة مراقبـة رعايـة المريـض للتأكـد مـن اتّب

  .الصحيـة إلـى جانـب تحسيـن مستـوى المعيشـة وإنتاجيـة الشخـص العامـل

يعتقـد المؤسسـون أن قيـام شركـة تأميـن صحـي باستخـدام هـذه التقنيـات وغيرهـا مـن التقنيـات    -

 الرعايـة الصحيـة سيـؤدي إلـى رفـع جـودة هـذه الصناعـة المتقدمـة المماثلـة فيمـا يتعلـق بـإدارة

  . الدولةكمـا ستعـود بالنفـع علـى سكـان 

  الخدمــات والعمليـات
  اتــج والخدمـ المنت-1

كمـا تعمـل علـى . تقـوم أعمـال الشركـة األساسيـة علـى توفيـر حلـول تأميـن صحـي لعمالئهـا

بداية تنـوي الهـالل األخضـر مباشـرة عملياتهـا و. د للتأميـن الصحـيالوصـول إلـى موقـع رائـد كمـور

تمتـد نشاطاتهـا لتشمـل دول الخليـج العربـي األخـرى وفقـاً فيما بعد تسعى ألن فـي اإلمـارات و

وحـال بلوغهـا هدفهـا األساسـي، تخطـط الشركـة الدخـول . الستراتيجيـة نمـو منظمـة ومخطـط لهـا

 .تكوين وإدخار األموالـال التأميـن الشخصـي إلـى جانـب خدمـات فـي أعم

   العمـالء الرئيسيـون-2

 التأميـن الصحـي الشخصـي -نقسـم سـوق التأميـن الصحـي بصـورة أساسيـة إلـى فئتيـن مختلفتيـني

لموظفيهـم ويعتبـر أصحـاب الشركـات الذيـن يوفـرون تأمينـاً صحيـاً . والتأميـن الصحـي الجماعـي

وحسبمـا تبينـه دراسـة السـوق التـي . العمـالء الرئيسييـن فـي سـوق التأميـن الصحـي الجماعـي

مـن بوالـص التأميـن الصحـي التـي تبـاع فـي اإلمـارات هـي % 90أجرتهـا إنسايـت فـإن حوالـي 

 للموظفيـن هـي السـوق وستكـون األعمـال التـي تتطلـب تأمينـاً صحيـاً. بوالـص تأميـن جماعـي

  .األساسـي الـذي تستهدفـه الهـالل األخضـر
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بشكـل واسـع لم تركز فـي اإلمـارات العامة إال أن دراسـة السـوق قـد كشفـت أيضـاً أن شركـات التأميـن 

فقـد وجـدت دراسـة السـوق التـي أعدتهـا إنسايـت أن معظـم . سـوق التأميـن الصحـي الشخصـيعلى 

لهـذا القطـاع مـن " موحـدة لكافـة الحـاالت"ات التأميـن تتجـه نحـو تقديـم حلـول تأمينيـة شركـ

وبالتالـي، فـإن دخـول شركـة جديـدة مثـل الهـالل األخضـر يمكـن أن يستقطـب جـزءاً هامـاً . السـوق

ميـل وابتكـار مـن هـذا السـوق عـن طريـق طـرح منتجـات تركـز بصـورة أكبـر علـى حاجـات الع

  .وكذلـك عـن طريـق تقديـم منتجـات وخدمـات متميـزةالمتخصصة المنتجـات 

   تسعيـر الخدمـات-3

سـوف تتبـع الشركـة سياسـة توفيـر أعلـى قيمـة مضافـة لخدمـات الرعايـة الصحيـة المتوفـرة فـي 

وستعمـل علـى . ئـات الموظفيـنكمـا ستوفـر مجموعـة شاملـة مـن المنتجـات تغطـي كافـة ف. المنطقـة

تعديـل منتجاتهـا بحيـث تتمكـن مـن تقديـم منتجـات جذابـة ومنافسـة فـي كـّل بنـد مـن بنـود 

ستركـز الشركـة أيضـاً علـى جعـل عالمتهـا التجاريـة لتصبـح معروفـة علـى أنهـا الشركـة . األسعـار

وبذلـك ستصبـح الشركـة بفضـل . تأميـن الصحـيالمبتكـرة األعلـى قيمـةً في مجـال صناعـة ال

  . منافس لخدماتهاتسعيـر هيكل الخالقـة قـادرة على تأسيـس استراتيجيتها 

   الخطـوط الرئيسيـة الستراتيجيـة الشركـة-4

قريبـاً فـي يتم تطبيقه ينـص القانـون الجديـد الـذي يتـم تطبيقـه فـي إمـارة أبوظبـي والـذي يتوقـع أن 

اإلمـارات األخـرى فـي الدولـة علـى وجـوب تغطيـة كافـة السكـان بتأميـن صحـي بـدءاً مـن 

  .الوافديـن ليشمـل تدريجيـاً كافـة مواطنـي دولـة اإلمـارات

مباشـرة مـن القوانيـن الجديـدة عـن طريـق اتبـاع استراتيجيـة قائمـة الستعمـل الشركـة علـى االستفـادة 

  :التاليـةعلـى األسـس 

  . متخصصةيـن صحـتأميتقديم خدمات ى ـز علـيتركال -

للتمكن من استخدام شبكة الرعاية الصحية االمريكية واالستفادة من خدمات المشورة ا ـع إيتنـماتفاقية رام ـ إب-

  .التقنية

ى لدق ـلتسويات واـق المبيعـات فريـم نشاطـن لدعـتأميالة ـوساطاالعتماد على تكوين شراكات مع شركات  -

  .الشركة

  .ازةـات ممتـر خدمـتوفي  -

  .اتـار المنتجـ ابتك-

  .ةـة الصحيـدي الرعاين مورـاق مـة النطـة واسعـر شبكـ توفي-

  .ونـا القانـ عليهصـة إلى تلك التي ينـرى إضافـالج أخـات عـة فئـ تغطي-

  .وقـي السـي فـن صحـص تأميـر بوالدـن ال تصـات تأميـع شركـف مـرام تحالـ إب-

  .ةـق فعالـالت تسويـام بحمـ القي-

توسعـة النشاطـات لكـي تشمـل دول مجلـس التعـاون الخليجـي إضافة الى ما سبق، تنوي الشركة فيما بعد 

 .األخـرى

  لمحـة موجـزة عـن الســوق
حـي فـي أظهـرت دراسـة السـوق النتائـج الهامـة التاليـة حـول حجـم سـوق قطـاع التأميـن الص

  :اإلمـارات، وهـي

  .اراتـي اإلمـر فـن األسـم% 26ي ـي حوالـن الصحـي التأميـيغط   -
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ن ـاص للتأميـاع الخـ القطصـا يخـارات فيمـي اإلمـوق فـي للسـي الحالـم اإلجمالـر الحجدـيق   -

م ـار درهـ ملي3.2ي ـ، بحوال%26ة ـي البالغـن الصحـة التأميـة تغطيـى نسبـاد إلـي، باالستنـالصح

  ).يـون دوالر أمريكـ ملي883(ي ـإمارات

  .ةـة القادمـوات القليلـالل السنـاً خـسنوي% 11-10دل ـي بمعـن الصحـوق التأميـو سـع نمـيتوق   -

ق ـا يتعلـوق فيمـوع السـن مجمـم%) 91(ه ـا نسبتـى مـات علـن الشركـص تأميـوذ بوالـتستح   -

%) 26(ي ـ، دب%)44ة ـبنسب(ي ـوذ أبوظبـة، تستحـة القيمـ ناحينـم .صـك البوالـة تلـبقيم

  .رـت الحاضـي الوقـي فـن الصحـوق التأميـم سـم حجـمعظ من%) 20(ة ـوالشارق

 دوالر 471(ي ـم إماراتـ دره1.730بـ األفراد ه ـذي يدفعـوي الـن السنـط التأميـقسمتوسط ر دـيق   -

دل ـذا المعـر هـويشي). يـ دوالر أمريك378(ي ـ إماراتمـ دره1.296ات بـ ـوالشرك) يـأمريك

ا زال ـر مـت الحاضـي الوقـة فـة المقدمـة والصحيـات الطبيـاق الخدمـى أن نطـاً إلـض نسبيـالمنخف

ن ـوق عـن السـرة مـة كبيـر بحصثدة تستأـة جديـة لشركـة كافيـد مساحـه يوجـدوداً وأنـمح

  .لـة أفضـة ذات نوعيـ تأمينيةـات وتغطيـم خدمـق تقديـطري

  معلومـات ماليـة 
  التقديريل ـان الدخـ بي:)1(دول ـالج

  6السنة   5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة   بآالف الدراهم
  1.581.000  1.144.000  742.000  431.000  197.000  48.000  اجمالي أقساط التأمين المكتسبة

  180.492  127.792  81.811  4.291  10.586  )2.460(  نتائج التأمينات
االيرادات قبل الفوائد واالستهالك 

  والضرائب وااليفاءات
937  12.703  43.327  80.554  122.035  167.884  

  164.403  116.938  76.209  39.423  9.326  )27.490(  صافي األرباح

  المؤسسون: المصدر

  التقديرية الميزانيـة العموميـة :)2(الجـدول 

  6السنة   5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة   همبآالف الدرا
  4.956  3.942  2.803  1.966  1.587  973  األصول الثابتة

  1.108.995  780.012  560.954  402.171  292.928  23.993  االستثمارات

  654.500  490.894  326.868  198.729  105.653  36.803  أصول أخرى

  1.768.450  1.274.848  890.625  602.866  400.168  271.770  إجمالي األصول

  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  أسهم رأس المال
  0.0  0.0  0.0  0.0  )18.164(  )27.490(  رصيد حساب األرباح والخسائر

  231.648  133.006  56.997  7.461  0.0  0.0  االحتياطيات

  481.648  383.006  306.997  257.461  231.836  222.510  حقوق المساهمين

  1.286.802  891.842  583.628  345.406  168.332  49.260  االلتزامات

  1.768.450  1.274.848  890.625  602.867  400.168  271.770  مجموع الحقوق وااللتزامات

  المؤسسون: المصدر
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 كتتاببيانات اإل .4

 :كتتابلي موجز عن البيانات االساسية لإلفيما ي

   قيد التأسيس–خضر للتأمين، شركة مساهمة عامة شركة الهالل األ  الشركة

  .درهم) 250.000.000( مليون مائتان وخمسون  رأس المال

كتتاب باالضافة الـى اثنـان      احد لكل سهم تدفع بالكامل عند اإل      و ) 1( درهم    سعر اإلكتتاب

  .اإلصدارفلس عن كل سهم مقابل مصاريف ) 2.5(ونصف 

% 45درهم تمثـل    ) 112.500.000(وخمسمائة ألف   مليون  عشر  واثنا  ئة  ام  سسينرأس المال المدفوع من قبل المؤ

األسهم باإلضـافة إلـى     من رأس المال حيث قام المؤسسون باإلكتتاب بهذه         

فلس لكل سهم ودفع قيمتهـا      ) 2.5( وقدرها اثنان ونصف     مصاريف اإلصدار 

  .بالكامل

اثنـا  منها  سهم  ) 137.500.000(وخمسمائة ألف   مليون  ن  مئة وسبعة وثالثو     لإلكتتاب العامالمطروحةعدد األسهم 

سهم سيتم عرضهم على وزارة     ) 12.500.000(وخمسمائة ألف    مليون   عشر

  .لالكتتاب العامالباقية  األسهم تطرحو. المالية لدولة االمارات العربية المتحدة

تـضاعف بمعـدل ألـف      سهم لكل مكتتب ومن ثم ت     ) 10.000(عشرة آالف     الحد األدنى لإلكتتاب العام

  .سهم بعد ذلك) 1.000(

سـهم لكـل    ) 137.500.000(وخمسمائة ألـف     مليون   مئة وسبعة وثالثون    الحد األعلى لإلكتتاب العام

  .مكتتب

األسـهم المطروحـة    عـن   المكتتب بهـا    في حال زيادة الطلب على األسهم         سياسة تخصيص األسهم

 لالكتتاب العام   لمطروحةاسيقوم المؤسسون بتخصيص أسهم الشركة      لالكتتاب  

إعادة المبالغ المدفوعـة    وسوف يتم   على المكتتبين بطريقة النسبة والتناسب،      

 اإلصـدار مصاريف  مقابل  و  والفائضة عن ما تم تخصيصه     من قبل المكتتبين  

  .عن األسهم التي لم تخصص

الى وزارة  المطروحة لالكتتاب العام    من أسهم الشركة    % 5يتم تخصيص   سو

 في   قبل البدء في اجراءات التخصيص     االمارات العربية المتحدة  لة  المالية لدو 

لسنة ) 14(، وذلك وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم        حال طلبت الوزارة ذلك   

 في شأن الشركات  1984لسنة  ) 8( بتعديل أحكام القانون االتحادي رقم       2006

تجـاوز نـسبة    التجارية حيث يحق لوزارة المالية والصناعة االكتتاب بما ال ي         

  .من األسهم المطروحة لالكتتاب العام%) 5(

 البالغين عمـر    مواطني دولة االمارات العربية المتحدة من األفراد       . 1  الكتتاباألحقية في ا

 .أو أكثر سنة 21

 المسجلة في دولة االمارات العربية المتحـدة        الشركات والمؤسسات  . 2

 .دولةالالمملوكة بالكامل من قبل مواطني و

دولـة  في االتحادية حلية ومات ال  والهيئات العامة للحكوم   المؤسسات . 3

  .االمارات العربية المتحدة

   ودار التمويل وبنك االتحاد الوطنيبنك أبوظبي الوطني  بنوك االكتتاب
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  الجدول الزمني لالكتتاب
  2008 / 6 / 14  تاريخ بدء االكتتاب

  2008 / 6 / 23  تاريخ اغالق االكتتاب

  2008 / 7 / 8   وإعادة األموال الفائضةهمتاريخ تخصيص األس

  2008 / 7 / 15  لجمعية العمومية التأسيسيةاالجتماع األول لتاريخ انعقاد 

  تاريخ انعقاد االجتماع الثاني للجمعية العمومية التأسيسية

  )في حال لم يكتمل النصاب في االجتماع األول(

17 / 7/ 2008  

  من تاريخ قرار اإلعالن عن تأسيس الشركةشهر خالل   ةالماليق أبوظبي لالوراإدراج األسهم في سوق 

  



18  

  

  شركـة الهـالل األخضـر للتأميـن .5

  ة ـال الشركـن أعمـزة عـة موجـلمح .5.1
وجـد مؤسسـو شركـة الهـالل األخضـر للتأميـن فرصـة مواتيـة فـي قطـاع التأميـن نتيجـة للتغييـرات 

 2005 لعـام 23لرعايـة الصحيـة وبصـورة خاصـة القانـون رقـم التـي طـرأت علـى أحكـام التأميـن وا

 2005سمـو الشيـخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان فـي شهـر سبتمبـر عـام صاحب الالـذي أصـدره 

بصفتـه حاكـم إمـارة أبوظبـي، والـذي يلـزم فيـه أصحـاب العمـل فـي اإلمـارة علـى توفيـر تأميـن 

ويتوقـع أن يتـم فـي المستقبـل القريـب تعديـل هـذا القانـون . فديـن وعائالتهـمصحـي لموظفيهـم الوا

  .ليشمـل كافـة مواطنـي دولـة اإلمـارات أيضـاً

تواكـب تعديـالت أحكـام التأميـن فـي اإلمـارات بصـورة عامـة وفـي إمـارة أبوظبـي بصـورة خاصـة 

وتعـد المملكـة .  مجلـس التعـاون الخليجـي األخـرىالتطـور الـذي يشهـده هـذا القطـاع فـي دول

وتتفـاوت دول . العربيـة السعوديـة الدولـة السباقـة فـي مجـال توفيـر التأميـن الصحـي اإللزامـي

المجلـس األخـرى مثـل عمـان وقطـر والكويـت فـي مراحـل تنفيـذ قانـون التأميـن الصحـي اإللزامـي 

ريـن نظـام التأميـن الصحـي اإللزامـي لكافـة الموظفيـن الوافديـن اعتبـاراً مـن بينمـا ستعتمـد البح

وتنتقـل الحكومـات فـي المنطقـة تدريجيـاً مـن لعـب دور مـورد خدمـات الرعايـة . 2008ينايـر 

  .  إلـى دور منظّـم الرعايـة الصحيـةالصحيـة

  الرؤيـــة
والتأميـن الصحـي فـي دول لرعايـة خدمات نوعية لمجـال توفيـر الرائـدة فـي تكـون تأمل الشركة أن "

مجلـس التعـاون الخليجـي، ستعمـل الهـالل األخضـر علـى استخـدام أفضـل ممارسـات وإجـراءات 

 الرعايـة والتأميـن الصحـي فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة وعلـى مستـوى العالـم بهـدف تقنياتو

  ".بصـورة مستمـرةـا هلعمالئحلـول والخدمـات توفيـر أفضـل ال

  المهمـــة
تلتـزم الهـالل األخضـر بتمكيـن عمالئهـا مـن الحصـول علـى أفضـل خدمـات رعايـة صحيـة علـى "

مستـوى العالـم مـن خـالل منتجـات مبتكـرة وأساليـب تكنولوجيـة وشبكـة مـوردي رعايـة صحيـة 

  ".عاليـة الجـودة

   القيـــم
  :حـددت الشركـة القيـم واألغـراض التـي تسعـى إليهـا كالتالـي

تلتـزم الشركـة بتقديـم العـون لعمالئهـا مـن خـالل فهمهـا لحاجاتهـم وتوفيـر : العمــالء •

  .وفقـاً لمتطلباتهـم" أفضـل الحلـول المالئمـة"

تهـم كأعضـاء قيميـن فـي تسعـى الشركـة لتشجيـع موظفيهـا علـى إدراك مكان: فريـق العمــل •

  .فريـق عملهـا كمـا توفـر لهـم الفـرص المواتيـة لتحسيـن مهاراتهـم وأسـس معارفهـم

رعايـة التأميـن خدمات وضعـت الشركـة نصـب عينهـا أن تكـون أفضـل شركـة توفـر : األداء •

أن تعمـل علـى صحيـة فـي اإلمـارات وفـي المنطقـة وأن تواجـه التحديـات باستمـرار وال

  .تحسيـن طـرق أداء أعمالهـا
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مبتكـرة وخدمات ستكـرس الشركـة جهودهـا لتوفيـر منتجـات : االبتكــار والتكنولوجيــا •

وتطبيـق األساليـب التكنولوجيـة بصـورة مستمـرة مـن أجـل مراقبـة التكاليـف وضمـان تقديـم 

ئهـا إلـى جانـب ضمـان توفيـر عائـدات خدمـات عاليـة الجـودة وبكلفـة مقبولـة إلـى عمال

  .األقسـاط للمساهميـن فيهـا

وبالتالـي متنامية تسعـى الشركـة إلـى أن توفـر للمستثمريـن فيهـا عائـدات : المستثمــرون •

  .زيـادة قيمـة حصـص المساهميـن فيهـا إلـى أقصى درجـة ممكنـة

  أغـراض الشركـة .5.2
 الشركة من أجلها ممارسة النشاطات التالية سواًء في دولـة اإلمـارات العربيـة    الرئيسة التي تأسستغراض  األتكون  

  :المتحدة أو خارجها

 .تقديم خدمات التأمين والضمان الصحي اإللزامي واإلختياري المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة . 1

 األضرار الناتجة عن حوادث الـسير       ويشمل عمليات التأمين ضد   : التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية       . 2

 .والمرور ووسائل النقل بما فيها السيارات وعن الحوادث الشخصية واألمراض وإصابات العمل

 .يجوز للشركة مزاولة أنشطة التأمين األخرى خارج الدولة . 3

 داخـل أو خـارج      للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيسة المنصوص عليها أعاله، مزاولة األعمال التالية سـواءً             

  :اإلمارات العربية المتحدة القيام بما يلي

اكتساب واالشتراك في أو امتالك األسهم والحصص أو المصالح األخرى في شركات أو مـشاريع تجاريـة،                  . 1

التي تعمل في أي مجال مرتبط بنشاطات الشركة أو بأي توسعة ألعمالها، أو تزاول أعماالً مماثلة لألعمـال                  

ا الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها، وتمويل تلـك الـشركات والمـشاريع        التي تقوم به  

 التجارية؛

إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكاالت ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات الشركة، بما فـي ذلـك                   . 2

 أو أصولها، أو حصص أو      دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها          

أسهم أو أصول شركاتها التابعة لها، وإبرام اتفاقيات لصالح أي طرف آخر، بما في ذلـك، دونمـا حـصر،                    

إصدار ضمانات أو منح ضمانات عوض، أو العمل بصفة كفيل ضمان التزامات أي  طرف آخـر، مـع أو                    

الشركة أو أصولها أو حصص أو أسـهم أو         بدون مقابل، ورهن ذلك إنشاء تأمين على كامل أو أي جزء من             

 أصول الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها أو التزامات أي طرف آخر بأي طريقة كانت؛

إبرام أي عقود واتفاقيات مطلوبة لتنفيذ مشاريع الشركة، بما في ذلك إبرام عقود اإلنشاء والتـشغيل واإلدارة                  . 3

والتوزيع، أو االتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجـال إنـشاء أو             والصيانة والنقل والشراء والبيع     

تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من مرافق أو مشاريع الشركة، أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بأعمالها                   

 كة؛ونشاطاتها، أو االتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة التسهيالت التي تمتلكها الشر

االشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات  أخرى من أجل اكتساب أو تطوير أو امـتالك                     . 4

 أو تشغيل أو إدارة نشاطات أو مشاريع الشركة؛

مزاولة أي عمل أو نشاط أو القيام بأي شيء من أي طبيعة مما يراه المجلس قابالً لالنجاز ومـن شـأنه أن                       . 5

أعمال الشركة أو تابعاً لتلك األعمال، أو يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشـرة قيمـة    يكون متصال بأي من     

كافة أو أي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو أصولها، أو يزيد على أي نحو من ربحية الشركة، أو يعـزز                   

 .مصالح الشركة أو مصالح المساهمين فيها
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ا وتمارس صالحياتها أعاله في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة           يسمح للشركة بأن تزاول من خالل المجلس أغراضه       

كما يحقّ للشركة أيضاً أن تقوم بتوسيع أو تعديل أو تغيير تلك األغراض والـصالحيات               . وفي أي مكان آخر في العالم     

شركة يتم اتخاذه   على أي نحو كان من وقت آلخر طالما أن تلك اإلجراءات تستند إلى قرار صادر عن المساهمين في ال                  

 .بصورة صحيحة ووفقاً ألحكام القوانين والقرارات الناظمة لنشاطات الشركة

  لجنـة المؤسِّسيـن .5.3
 :تتألف لجنة المؤسسين من

   اللجنة، رئيـس الظاهري محمـد سعيـد البـادي/ الدكتـورمعالي 

  سعيـد بـن حمـدان بن محمد آل نهيـان/  الشيـخ معالي 

   ساردينيـا.كـارل جيـه/ السيـد  

 مايكـل ديلــون/ الدكتـور 

  أعضاء مجلس اإلدارة .5.4
 :يتكون مجلس إدارة الشركة األول من

 سعيـد بـن حمـدان بن محمد آل نهيـان، الرئيس/  الشيـخ معالي 

   الظاهري محمـد سعيـد البـادي/ الدكتـورمعالي 

  محمد عبيد خليفة جابر المرر/ السيد  

 ساردينيـا. كـارل جيـه/ السيد  

  سامي علي العامري/  الدكتور 

  :وفيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة األول للشركة

تخرج من كلية البحرية البريطانية، دارتموث في المملكة المتحدة، ، معالي الشيـخ سعيـد بـن حمـدان آل نهيــان

ومن ثم أكمل دورة الضباط والقوات الخاصة في . يفورنياوأكمل تدريبه المتقدم في البحرية االمريكية في سان دييغو، كال

حاليا يشغل منصب قائد في القوات البحرية لدولة . كلية البحرية الحربية للواليات المتحدة االمريكية في نيوبورت

  .االمارات العربية المتحدة ونائب رئيس أركان العمليات البحرية في الدولة

السابق للقوات المسلحة والوزير السابق للداخلية في ركان األ رئيس ،ـادي الظاهريمعالي الدكتـور محمـد سعيـد الب

  .دولة االمارات العربية المتحدة

تخرج من كلية إدارة األعمال في كليات . ، هو الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة الجابر المررمحمد عبيد خليفة جابر

 يصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة عمل كرئيس مالي لها، وترأس فريق قبل أن. 1993التقنية العليا في االمارات عام 

إضافة الى انجازاته في مجموعة . عمل توسعة نشاط المجموعة وكان له دور رئيسي في عدد من الشراكات الناجحة

 الجابر، فإن للسيد محمد الجابر سجل حافل من انشاء وتأسيس عدد من الشركات واألعمال الناجحة في مختلف

كما كان عضوا ة االمارات للتأمين ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة في شرك. القطاعات االقتصادية في الدولة

  .سابقا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

فيوتشـر هيلـث " شغـل منصـب نائـب رئيـس مجلـس إدارة شركـة ،ساردينيـا. السيـد كـارل جيـه

الرعايـة و فـي مجـال إدارة مخاطـر السكـان  والتي تعمل2006 ولغايـة 1998 منـذ عـام" ®كوربوريشـن

 أيضـاً بصفـة رئيـس ومديـر تنفيـذي أول ساردينيـاعمـل السيـد .  فرد750.000الصحيـة ألكثـر مـن 

. اًمليـون فـرد 1.5  لـالتـي توفـر تغطيـة تأمينيـة" خطـة بلـو شيلـد/ ماريالنـد بلـو كـروس"لشركـة 

كمـا عمـل قبـل ". باراديجـم"و" جرينسبرينـج"، بتأسيـس شركتيـن فرعيتيـن همـا ساردينيـاقـام السيـد كما 

الواليات المتحدة ، وهـي أكبـر شركـة فـي "يـو إن يـو إم"ذلـك بصفـة نائـب رئيـس تنفيـذي لشركـة 

كتتـاب األولـي  وقـد شـارك فـي اإل.ويلـة األجـلمختصـة فـي الرعايـة الصحيـة ألصحـاب اإلعاقـة ط
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) شركـة تأميـن تعاونيـة" (يونيـون موتشـوال"الـذي بلغـت قيمتـه مليـار دوالر عنـد تغييـر الشركـة مـن 

  .إلـى شركـة مساهمـة عامـة

أ الدكتور بد". كوانتوم كونسلتنغ"يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة االستشارات ، الدكتور سامي علي العامري

 وشغل عدة مناصب رئيسية مع الشركة في 1966العامري عمله مع شركة إرنست ويونغ في الشرق األوسط في عام 

وقد حصل الدكتور . وتدرج الى أن شغل مدير شريك في الشرق األوسط لقسم المشورة والحلول للشركات. كندا ولندن

لدكتور العامري عضوا في عدة مؤسسات أكاديمية وهو محاسب وا. العامري على درجة الدكتوراه من المملكة المتحدة

  .إداري ومراجع داخلي معتمد

  شركـة خدمـات اإلدارة .5.5
  كونسلتنسيمانجمنتنيو سنتشري "شركة مع " اتفاقية خدمات إدارية"إبرام بالموافقة من حيث المبدأ على قام المؤسسون 

إدارية متعددة استشارية و مايكل ديلون، لتقديم خدمات /والدكتوركارل ساردينيا / ، شركة مملوكة من قبل السيد"ليمتد

  :، على الخدمات التاليةالحصرلهالل األخضر تتضمن، دون ل

 تأسيس الشركة؛ 

  ؛ واتخاذ االجراءات الالزمة لتفعيلهاصياغة ووضع اللوائح التنظيمية ألعمال الشركة 

 مراقبة وإدارة تأسيس برامج الشركة؛ 

 الق الحملة الترويجية للشركة؛التخطيط وتنفيذ إط 

 هيكلة محفظة منتجات الشركة؛ 

 تقديم التوجية االستراتيجي للشركة؛ 

 ؛للمشورة واستخدام الشبكةلهالل األخضر مع إيتنا ا اتفاقياتالمحافظة على  

 تعيين الرئيس التنفيذي للشركة وفريق اإلدارة الرئيسي؛ 

ئيسي بالشركة بحيث يساهم في تحقيق أهداف وأغراض تقديم برنامج لمكافآت وحوافز فريق االدارة الر 

 الشركة؛

 تحديد أسس مراقبة الجودة في الشركة ومتابعتها؛ 

 تحديد فرص األعمال ومناقشة عمليات الدمج واالقتناء؛ 

تأسيس فروع أو شركات تابعة في دول مجلس في التوسع والمستقبلية للشركة  الطموحات تحقيق المساعدة في 

 جي األخرى وتوظيف المستثمرون المحليون والحصول على الرخص ومتابعة النتائج؛ والتعاون الخلي

 .تقديم الخدمات االستشارية لإلدارة 

بتقديم الخدمات االدارية واالستشارية المتفق عليها مقابل اتعاب " نيو سنتشري مانجمنت كونسلتنسي ليمتد"وستقوم شركة 

 االتفاقية على مجلس اإلدارة في اجتماعه األول عقب االنتهاء من وسيتم عرض هذه.  مليون درهم)12.5(قدرها 

وبهدف تالزم تحقيق أهداف الشركة ومصالح شركة الخدمات اإلدارية، .  العام وتأسيس الشركة للمصادقة عليهااإلكتتاب

لف في اثنا عشر مليون وخمسمائة أقام مالكي شركة نيو سنتشري مانجمنت كونسلتانسي ليمتد باإلكتتاب 

 أسهم المؤسسين في الهالل األخضر وتعهدوا بعدم التصرف باألسهم التي اكتتبوا بها لمدة سهم من) 12.500.000(

  .سارية المفعول" اتفاقية الخدمات االدارية"خمس سنوات على األقل أو طالما بقيت 

  الفنـي المستشارلمحـة عـن  .5.6

  إيتنـا  .5.6.1
 عامـاً 150شهـرة فـي العالـم فهـي تعمـل منـذ أكثـر مـن تعـد إيتنــا إحـدى أكثـر شركـات التأميـن 

وقـد . كمـا أنهـا مـن أكبـر شركـات التأميـن الصحـي الخاصـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة

أدرجـت فـي قائمـة سـوق نيويـورك لـألوراق الماليـة ولهـا فـروع فـي كافـة أنحـاء الواليـات 

  . المتحـدة
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جـدول التالـي لمحـة عامـة عـن شبكـة مرافـق الرعايـة الصحيـة واألطبـاء الممارسيـن العامليـن يقـدم ال

  :لـدى إيتنــا

   الشبكـة المشاركـة فـي إيتنــا:)3(الجـدول 

  ةـة الصحيـات الرعايـشبك

  ةـة الصحيـال الرعايـي مجـرف فـ محت774.000ر مـن ـأكث

  يـي واختصاصـ أولافـب إسعـ طبي455.000ر مـن ـأكث

  ىـــ مستشف4.485

  فـة التكاليـادات وكفايـم في العيـاس أدائهـم على أسـ اختيارهن، تمـاء االختصاصييـن األطبـة مـشبك

  ونـسالمؤس: درـالمص
  

  :ألعمـاللالفني  المستشاريعطـي المخطـط التالـي لمحـة عامـة عـن دور إيتنـا بصفتهـا 

  اــدور إيتن: )1( الصورة

  

استخدام الشبكة الطبيةاستخدام الشبكة الطبية

اناحة امكانية استخدام الشبكة الطبية 
لعمالء الهالل األخضر  في أمريكا

والتي تشمل مرافق الرعاية الصحية واألطباء

المراقبةالمراقبة العملياتالعمليات

مقارنة اداء العمليات مع أفضلل المقاييس المعمول  
بها دوليا ومراقبة األداء 

توفير الخبرة والخدمات للشرآة
في مرحلة التأسيس والتشغيل فيما بعد

  
   ايتنا: المصـدر

  الخدمـات والعمليـات  .5.7

   والخدمـات اتالمنتـج .5.7.1
ستقدم الهالل األخضر باقة كاملة من منتجات التأمين الصحي والتي ستوفر لعمالئها الخيار في نوع التغطية سواء 

اية الصحية في الواليات  مع إيتنا، ستستطيع الشركة توفير تغطية أوسع للرعاتفاقيتهاومن خالل . محليا، اقليميا ودوليا

  .المتحدة االمريكية عن تلك المتوفرة في دولة االمارات العربية المتحدة

، والتي تتضمن مراقبة ومتابعة  المرضيةوتنوي الشركة أن توفر لعمالئها وشركائها أحدث تقنيات إدارة الحاالت

لدم، للتأكد من حصولهم على الرعاية  األمراض المزمنة مثل داء السكري، والربو، وارتفاع ضغط ايالمرضى ذو

كما ستتيح الشركة الوصول ألحدث المعلومات من . الالزمة واتباعهم لبرنامج العالج الموصوف من قبل الطبيب المعالج

خالل االنترنت تتعلق بأفضل الممارسات في عالج االمراض لزيادة نوعية الرعاية الصحية التي تقدمها والمساعدة في 

  .اليفمراقبة التك

بصـورة رئيسيـة علـى توفيـر حلـول التأميـن الصحـي لعمالئهـا وهـي  تقـوم أعمـال الهـالل األخضـر

ستركـز الشركـة فـي البدايـة علـى . بذلـك تسعـى لتتبـوأ موقـع الريـادة كمـورد للتأميـن الصحـي

طاتهـا لتشمـل دول مجلـس التعـاون تتوسـع نشاوتنوي فيما بعد أن سـوق التأميـن الصحـي فـي اإلمـارات 

  .الخليجـي األخـرى مـن خـالل استراتيجيـة نمـو منظمـة ومخطـط لهـا
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  العمـالء الرئيسيـون  .5.7.2
 التأميـن الصحـي الشخصـي -سـوق التأميـن الصحـي بصـورة أساسيـة إلـى فئتيـن مختلفتيـننقسـم ي

ات الذيـن يوفـرون تأمينـاً صحيـاً لموظفيهـم ويعتبـر أصحـاب الشركـ. والتأميـن الصحـي الجماعـي

وحسبمـا تبينـه دراسـة السـوق فـإن حوالـي . العمـالء الرئيسييـن فـي سـوق التأميـن الصحـي الجماعـي

مـن بوالـص التأميـن الصحـي التـي تبـاع فـي اإلمـارات هـي بوالـص تأميـن جماعيـة وبالتالـي % 90

تطلـب تأمينـاً صحيـاً للموظفيـن هـي السـوق األساسـي الـذي تستهدفـه الهـالل ستكـون األعمـال التـي ت

  . األخضـر

بشكـل واسـع لم تركز فـي اإلمـارات العامة إال أن دراسـة السـوق قـد كشفـت أيضـاً أن شركـات التأميـن 

إنسايـت أن معظـم فقـد وجـدت دراسـة السـوق التـي أعدتهـا . سـوق التأميـن الصحـي الشخصـيعلى 

لهـذا القطـاع مـن " موحـدة لكافـة الحـاالت"شركـات التأميـن تتجـه نحـو تقديـم حلـول تأمينيـة 

وبالتالـي، فـإن دخـول شركـة جديـدة مثـل الهـالل األخضـر يمكـن أن يستقطـب جـزءاً هامـاً . السـوق

أكبـر علـى حاجـات العميـل وابتكـار مـن هـذا السـوق عـن طريـق طـرح منتجـات تركـز بصـورة 

  . وكذلـك عـن طريـق تقديـم منتجـات وخدمـات متميـزةالمتخصصة المنتجـات 

  تسعيـر الخدمـات  .5.7.3
سـوف تتبـع الشركـة سياسـة تقديـم أعلـى قيمـة مضافـة لخدمـات الرعايـة الصحيـة المتوفـرة فـي 

وستعمـل علـى . نتجـات تغطـي كافـة فئـات الموظفيـنكمـا ستوفـر مجموعـة شاملـة مـن الم. المنطقـة

تعديـل منتجاتهـا بحيـث تتمكـن مـن تقديـم منتجـات جذابـة ومنافسـة فـي كـّل بنـد مـن بنـود 

ستركـز الشركـة أيضـاً علـى أن تصبـح عالمتهـا التجاريـة معروفـة علـى أنهـا الشركـة . األسعـار

وبذلـك ستصبـح الشركـة بفضـل . ـي مجـال صناعـة التأميـن الصحـيالمبتكـرة األعلـى قيمـةً ف

  . هيكل تسعير منافس لخدماتهاالخالقـة قـادرة على تأسيـس  استراتيجيتها

  وصـف العمليـات .5.7.4
وستحصـل علـى رخصـة تأميـن اتحاديـة للعمـل فـي سيكـون مقـر الهـالل األخضـر فـي أبوظبـي 

ايـة علـى توفيـر التأميـن الصحـي بتقديـم مجموعـة ستركـز فـي البد. اتكافـة أنحـاء دولـة اإلمـار

ستكـون . التـي تغطـي معظـم فئـات السـوق إضافـة إلـى حلـول مميـزة لعمالئهـا البوالصشاملـة مـن 

تسعـى هـذه . الهـالل األخضـر منظمـة محترفـة يسيـر شؤونهـا فريـق إدارة مـن أعلـى مستـوى

  . لتصبـح مـورد التأميـن الصحـي األعلـى جـودةً فـي السـوقالشركـة

  :يبيـن المخطـط التالـي البنيـة التنظيميـة المقترحـة لشركـة الهـالل األخضـر

  ةـ التنظيمي للشركالهيكل: )2(ورة ـالص

        

  

                      

                      

                      

                      

                      

  ونـسالمؤس: درـالمص    

 الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس 
 التنفيذي

لبشريةالوارد ا الرئيس الفني   المطالبات الرئيس المالي رئيس حسابات  
 وأقساط التأمين 

 
 المبيعات

 
 التسوق

 
 االستثمارات 

 
 إدارة أقساط التأمين 

 
 تطوير المنتجات

 
 خدمة العمالء
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  تطويـر األعمـال ستراتيجيةا .5.8
تأميـن، وكذلـك بفضـل الوساطـة  اتشركتقـدم الهـالل األخضـر خدماتهـا إلى عمالئهـا مـن خـالل 

الجهـود التي سيبذلهـا فريـق عمـل وضـع خصيصـاً ليكـون مسـؤوالً عن المبيعـات والتسويق واالستجابـة 

 علـى تأسيـس تحالفـات استراتيجيـة مـع شركـات كما ستعمـل الشركـة. سعـاراأللطلبـات عـروض 

  .تأميـن غيـر منافسـة

  الـر األعمـة تطويـعملي: )3(ورة ـالص

  

  

  

  

  

  

  

  

  خطة األعمال: درـالمص

  
. تبـدأ مـن إجـراء أبحـاث وتحليـل السـوق) حلقيـة(تعـد عمليـة تطويـر األعمـال عمليـة دوريـة 

 ـن حـث وتفعيـل عمليـة تطويـر المنتـج مـن خـالل وضـع تصميـموبنـاًء علـى تلـك األبحـاث، يمك

تضمـن المرحلـة . المنتجـات واختبارهـا وتنويعهـا، بعـد ذلـك يمكـن طـرح تلـك المنتجـات فـي السـوق

تطبيـق أفضـل اإلدارة بتقـوم و. التاليـة فـي هـذه العمليـة استقطـاب العمـالء وتقديـم الخدمـات لهـم

يمكـن تجربتهـا ) حلقيـة(تعتبـر هـذه العمليـة مسألـة دوريـة . رسـات إلنجـاز عمليـات األعمـالالمما

  .وتنفيذهـا بصـورة مستمـرة علـى مستـوى العمليـات

يبيـن المخطـط التالـي الـدورة النموذجيـة الستقطـاب العمـالء وتقديـم الخدمـات لهـم والتـي تعـد جـزءاً 

  . ـل عمليـة تطويـر األعمـالهامـاً مـن كام

  اتـم الخدمـالء وتقديـاب العمـدورة استقط: )4(ورة ـالص
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ون ــسالمؤس: درـالمص

البحث والتحليل

تطوير المنتج

منتج
رح ال

ط
خدمة العمالء

ضل
ق أف
طبي
ت

ات
رس
مما
ال

البحث والتحليل

تطوير المنتج

منتج
رح ال

ط
خدمة العمالء

ضل
ق أف
طبي
ت

ات
رس
مما
ال

طلب خدمة من الوسيط  
 أو العمليل أو  
فريق المبيعات 

جمع المعلومات 
تصميم الحل األمثل  

واألآثر مالئمة 

ابرام عقد
التحقيق في وتسوية  

االنهاء / التجديد المطالبات   

طلب خدمة من الوسيط  
 أو العمليل أو  
فريق المبيعات 

جمع المعلومات 
تصميم الحل األمثل  

واألآثر مالئمة 

ابرام عقد
التحقيق في وتسوية  

االنهاء / التجديد المطالبات   
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  السعـي نحـو عمـالء جـدد / استـالم الطلبـات

تقـوم الهـالل األخضـر بالسعـي لجـذب عمـالء جـدد أو استـالم طلبـات عـروض اسعـار إمـا عـن 

  .طـاء أو مباشـرة مـن قبـل العمـالءطريـق وس

  جمـع المعلومــات 

تقـوم الشركـة في هـذه المرحلـة بمقابلـة العميـل وفهـم متطلباتـه وهـي تعـد مرحلـة أساسيـة إذ تسعـى 

  .خاللهـا الشركـة إلـى إثبـات تميزهـا بتقديـم حلـول وفقـاً لحاجـات العميـل

  "الحــّل األمثــل"تصميـم 

ـل الشركـة فـي هـذه المرحلـة بالتعـاون مـع العميـل علـى تجربـة خيـارات متعـددة لتجـد في تعم

  . وفقاً لمتطلبـات العميـل" الحـّل األمثـل"النهايـة 

  إبـرام العقــد 

تقـوم الشركـة فـي هـذه المرحلـة بإبـرام عقـد مـع العميـل لتغطيـة المخاطـر التـي تمـت مناقشتهـا 

  .معـه

  استـالم المطالبـات 

  . تستلـم الشركـة طيلـة مـدة نفـاذ العقـد المطالبـات التي يتقـدم بها العميـل

  التحقيـق فـي المطالبـات وتسويتهـا

حسـب الحالـة األكثـر عجلـة بصـورة منظمـة /تقـوم الشركـة فـور استالمهـا المطالبـات بعمليـة تحقيـق 

  .بهـدف الوصـول إلـى تسويـة

  عـدم التجديــد/ التجديـد

ستستخـدم . تعتبـر كلفـة استقطـاب عميـل جديـد بصـورة عامـة أعلـى بكثيـر مـن كلفـة االحتفـاظ بـه

الشركـة خبرتهـا فيمـا يتعلـق بالعقـود المنتهيـة الصالحيـة والمـدة األوليـة للعقـود مـن أجـل تحديـد 

د أو لـن تجـدلـت إلـى قـرار بتجديـد العقـد، . د تلـك العقـودفيمـا إذا كانـت ستجـدوفـي حـال توص

ستقـدم الشركـة عـروض أسعـار جديـدة استنـاداً لخبرتهـا فيمـا يتعلـق بالمطالبـات ونوعيـة المخاطـر 

  .القائمـة
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  تحليـل السـوق والصناعـة  .6

  لمحـة اقتصاديـة شاملـة  .6.1
 3.7 مليـون نسمـة إلـى أكثـر مـن 2.4ارعـاً فقـد ازداد مـن يشهـد عـدد سكـان اإلمـارات نمـواً متس

 ممـا يعنـي زيـادة فـي معـدل النمـو السنـوي التراكمـي 2005 و 1995مليـون نسمـة مـا بيـن عامـي 

ويعـزى هـذا النمـو إلـى حصـول العديـد مـن التغيـرات التـي طـرأت علـى عنصريـن %. 4.6بمقـدار 

ادة الصافيـة الداخليـة لسكـان اإلمـارات وتوافـد الوافديـن إلـى اإلمـارات بغـرض االستفـادة الزيـ: هاميـن

  .مـن فـرص العمـل

يتوقـع أن يستمـر معـدل النمـو السكانـي فـي االرتفـاع بسبـب ازديـاد الحاجـة إلـى عمـال وافديـن 

ـة منهـا علـى زيـادة عـدد أفـراد مواطنـي نتيجـة للنمـو االقتصـادي وتقديـم الدولـة حوافـز تشجيعي

  .اإلمـارات

  التوزيــع السكانــي: )5(الصــورة 

  

 

 

 

 

 

  

  
  .م.م. وحلول التسويق ذ للدراساتانسايت: درـالمص

ويعـزى ذلـك إلـى . وكمـا يبينـه المخطـط أعـاله، فـإن معظـم السكـان هـم مـن الفئـة العاملـة

ل النمـو السكانـي المرتفـع فـي الدولـة مـن جهـة، وحقيقـة أن معظـم سكـان عامليـن اثنيـن همـا معـد

اإلمـارات هـم مـن الوافديـن الذيـن يعملـون فـي دولـة اإلمـارات ويندرجـون تحـت فئـات عمريـة 

 ويالحـظ أن نسبـة الذكـور إلى اإلنـاث فـي الدولـة مرتفعـة جـداً.  عامـا40ً-20تتـراوح ما بيـن 

  ). نسبـة الذكـور إلى اإلنـاث71/29(

 استخـدام بفضـل 2008مـن المتوقـع أن يحافـظ اقتصـاد دولـة اإلمـارات علـى نمـوه بقـوة خـالل عـام 

الحكومـة االتحاديـة وحكومـة كـّل إمـارة أربـاح النفـط مـن أجـل تمويـل مشاريـع إنشائيـة كبـرى فـي 

  .كافـة أنحـاء اإلمـارات

مـن المتوقـع . زى ارتفـاع عائـدات النفـط إلـى ارتفـاع سعـر النفـط التـي بلغـت مستويـات عاليـةويعـ

أن يحافـظ معـدل سعـر النفـط علـى استقـراره نسبيـاً علـى المـدى المتوسـط ولكـن يبقـى أدنـى مـن 

ت نفـط مرتفعـة ونمـو ويفتـرض أن يـؤدي وجـود عائـدا. الـذي بلغتـه مؤخـراًالقياسي المستـوى 

  .الصـادرات غيـر النفطيـة إلـى أن تبقـى الحسابـات الخارجيـة لدولـة اإلمـارات فائضـة

خلقـت اإلصالحـات االقتصاديـة التـي جـرت مؤخـراً بيئـة مالئمـة لالستثمـار وازداد حجـم االستثمـارات 

 والمستثمريـن العـرب مـن دول مجلـس األجنبيـة بشكـل ملحـوظ كمـا أن بعـض الشركـات الدوليـة

  .التعـاون الخليجـي األخـرى يقومـون باالستثمـار فـي اقتصـاد دولـة اإلمـارات اآلخـذ بالنمـو واالزدهـار
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  ةـة الكليـرات االقتصاديـالمؤش: )4(دول ــالج

دول ذات دخل   الدول العربية  اإلمارات  المؤشرات

  مرتفع

  0.942  0.680  0.839  ةقيمة مؤشر التنمية البشري

  31.331  5.680  24.361  )دوالر أمريكي(دخل الفرد 

  0.7  2.6  7.2  )2004-1975(المعدل السنوي للنمو السكاني 

  6  38  7.0  )  والدة حية1000كل (معدل وفيات األطفال 

  78.8  66.0  77.9  )سنوات(متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 

  81.6  66.3  85   ذكور-الوالدة سنة عند 65احتمال الوصول لعمر 

  89.7  73.3  90.2   إناث- سنة عند الوالدة65احتمال الوصول لعمر 

  .م.م. للدراسات وحلول التسويق ذإنسايت: درـالمص

  التغييـرات فـي األنظمـة .6.2
قـام صاحـب السمـو الشيـخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان بصفتـه حاكـم إمـارة أبوظبـي خـالل شهـر 

 بإصـدار قانـون ألـزم أصحـاب العمـل فـي اإلمـارة علـى توفيـر تأميـن صحـي 2005 لعـام سبتمبـر

  : وفيمـا يلـي العناصـر الرئيسية لهـذا القانـون الجديـد. للموظفيـن الوافديـن وعائالتهـم

 إمـارة  يشمـل القانـون كافـة األفـراد مـن غيـر مواطنـي اإلمـارات وعائالتهـم ممن يقيمـون فـي-

ويتوقـع أن ينطبـق هذا القانـون أيضـاً علـى مواطنـي اإلمـارات بقـرار من مجلـس أبوظبـي . أبوظبـي

  . التنفيـذي الموقـر

 ال تطبـق أحكـام هـذا القانـون علـى موظفـي الشركـات والمؤسسـات المتعاقديـن مـع مؤسسـات طبيـة -

ـة للخدمـات الصحيـة فـي أبوظبـي لتقـدم لهـؤالء خاصـة بهـم مرخصـة مـن قبـل الهيئـة العام

الموظفيـن الخدمـات الطبيـة الالزمـة لهـم، شريطـة أن يتـم إعفاؤهـم مـن تطبيـق هـذا القانـون 

  .بقـرار مـن الهيئـة

  .مـن موظفيهـي وبتأميـن الصحـام التأميـق نظـن بتطبيـل ملزميـاب العمـة أصحـون كافـ يك-

اوز ـن ال يتجـه الذيـن أطفالـة مـه ولثالثـف وزوجتـن للموظـر تأميـل بتوفيـب العمـزم صاحـ يلت-

اراً ـم اعتبـن لديهـي للعامليـن الصحـام التأميـي نظـراك فـالء االشتـى الكفـوعل. اًـ عام18م ـعمره

  .ةـى الدولـم إلـخ وصولهـن تاريـم

ي ـه فـى تسجيلـات علـم إثبـد تقديـن إال بعـللوافدية ـرات اإلقامـد تأشيـدار أو تجديـ إصمـن يتـ ل-

  .يـن الصحـام التأميـنظ

ي ـن مواطنـن مـي يتزوجـارات اللواتـي اإلمـر مواطنـن غيـاء مـى النسـون علـذا القانـق هـ ال يطب-

ت وال اراـي اإلمـر مواطنـن غيـن مـي يتزوجـات اللواتـاء اإلماراتيـال النسـى أطفـارات وال علـاإلم

  .ارةـرة زيـارات بتأشيـل اإلمـن يدخـ مّلـى كـعل

ن ـرار مـون بقـذا القانـن هـا مـوز استثناؤهـرى يجـة أخـ فئاً أيـون أيضـذا القانـن هـى مـ تستثن-

  .ذيـي التنفيـس أبوظبـة مجلـة وبموافقـات الصحيـة الخدمـهيئ



28  

ا ـة أو تزويدهـات الطبيـي إدارة المؤسسـة فـالمساهمالك أو إدارة أو ـن بامتـات التأميـح لشركـ ال يسم-

الك أو إدارة أو ـة بامتـات الطبيـح للمؤسسـرى، ال يسمـة أخـن جهـوم. ةـات عالجيـ خدمأيـب

  .اًـي أيضـن الصحـات التأميـي إدارة شركـة فـالمساهم

-ن ـالمؤم"ى ـة إلـات الطبيـ الخدمرـي بتوفيـاع الحكومـة للقطـة التابعـة الصحيـات الرعايـد مؤسسـ تتعه

ى ـول علـاص الحصـاع الخـة للقطـة التابعـة الصحيـات الرعايـى مؤسسـي علـا ينبغـ بينم"هـل

  ."هـن لـلمؤما"ـ ات لـك الخدمـر تلـن توفيـن مـة لتتمكـات الصحيـة الخدمـن هيئـص مـترخي

م دـي تقـة التـة األساسيـة الصحيـي والرعايـبص الطـي الفحـي اإللزامـن الصحـج التأميـي برنامـ يغط-

الج ـة وعـة السينيـر باألشعـة والتصويـات المخبريـك الفحوصـة، وكذلـز الطبيـادات والمراكـي العيـف

ة ـف النثريـة والمصاريـواألدوي) انـم األسنـة وتقويـان الصناعيـاء األسنـباستثن(دوري ـان الـاألسن

  .دـق واحـه ومرافـض نفسـك المريـن ذلـ ويتضم"هـن لـالمؤم"ا ـي يدفعهـالت

 ات أيـل نفقـا ال يشمـة كمـة البدنيـج الصحـوالدة وبرامـل والـة الحوامـج رعايـذا البرنامـل هـ ال يشم-

  ."هـن لـالمؤم"ل ـة عمـن طبيعـرة عـة مباشـة ناتجـرض أو إصابـم

  الحجـم التقريبـي للسـوق .6.3
 النتائـج الرئيسيـة التاليـة حـول حجـم سـوق قطـاع التأميـن الصحـي فـي أظهـرت دراسـة السـوق

  :اإلمـارات

  . اراتـي اإلمـر فـن األسـم% 26ي ـي حوالـن الصحـي التأميـيغط   -

ن ـاص للتأميـاع الخـ القطصـا يخـارات فيمـي اإلمـوق فـي للسـي الحالـم اإلجمالـر الحجدـيق   -

ار ـ ملي3.2ي ـ، بحوال%26ة ـي البالغـن الصحـة التأميـة تغطيـى نسبـلاد إـي، باالستنـالصح

  ).يـون دوالر أمريكـ ملي883(ي ـم إماراتـدره

. ةـة القادمـوات القليلـالل السنـاً خـسنوي% 11-10دل ـي بمعـن الصحـوق التأميـو سـع نمـيتوق   -

% 4.6ي ـغ حوالـي يبلـي الحالـكانو السـل النمدـة أن معـى حقيقـات علـذه التوقعـد هـوتعتم

ة ـي بنسبـن الصحـاط التأميـادة أقسـة زيـي إمكانيـا يعنـ، مم%7-5ي ـض الحالـدل الفائـومع

10-12  .%  

ق ـا يتعلـوق فيمـوع السـن مجمـم%) 91(ه ـا نسبتـى مـات علـن الشركـص تأميـوذ بوالـتستح   -

%) 26(ي ـ، دب%)44ة ـبنسب(ي ـوذ أبوظبـ تستحة،ـة القيمـن ناحيـم .صـك البوالـة تلـبقيم

  .رـت الحاضـي الوقـي فـن الصحـوق التأميـم سـم حجـى معظـعل%) 20(ة ـوالشارق

 دوالر 471(ي ـم إماراتـ دره1.730بـ  األفراده ـذي يدفعـوي الـط السنـالقس متوسطر دـيق   -

دل ـذا المعـر هـويشي). يـأمريك دوالر 378(ي ـم إماراتـ دره1.296ات بـ ـوالشرك) يـأمريك

ا ـر مـت الحاضـي الوقـة فـة المقدمـة والصحيـات الطبيـاق الخدمـى أن نطـاً إلـض نسبيـالمنخف

وق ـن السـرة مـة كبيـر بحصثـدة تستأـة جديـة لشركـة كافيـد مساحـه يوجـدوداً وأنـزال مح

  .لـأفضة ـن نوعيـة مـة تأمينيـات وتغطيـم خدمـق تقديـن طريـع

شركـة فـي العـام  260التـي تعمـل فـي اإلمـارات حوالـي ووساطة التأمين بلـغ عـدد شركـات التأميـن 

 شركـة منهـا تقـدم 20إال أن أقـل مـن %) 33(وفـي أبوظبـي %) 49(، معظمهـا فـي دبـي 2003

سـواق التأميـن، أن تلـك وتـرى إدارة الهـالل األخضـر، بفضـل خبرتهـا فـي أ. منتجـات تأميـن صحـي

الشركـات ال تتنافـس بقـوة فـي سـوق التأميـن الصحـي إذ أن معظمهـا ليـس مـورد تأميـن صحـي 

. حقيقـي وفعلـي علـى الرغـم مـن أنهـا تـؤدي الكثيـر مـن المهـام التـي تقـوم بهـا شركـات التأميـن
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تأمين وإعادة تأمين بإعدادهـا وتغطيتهـا شركـات فهي بصـورة عامـة تقـدم بوالـص تأميـن صحـي تقوم 

  . تلـك الشركـاتباإلسم التجاري للكنهـا صـادرة  أخرى

  لمحـة عـن المنافسيـن الرئيسييـن .6.4

  شركـة الوطنيـة للتأميـن الصحـيال .6.4.1
 صـة األول") ضمـان" ("شركـة الوطنيـة للتأميـن الصحـيال"تعـدمـنىشركـة الضمـان الصحـي المتخص  

  .2005-39رقـم  األميري بالمرسـوم 2005 سبتمبـر 26أسسـت الشركـة فـي . نوعهـا فـي اإلمـارات

قـدم  وت.قامـت حكومـة أبوظبـي بتأسيـس ضمـان لتوفيـر التغطيـة التأمينيـة الصحيـة اإللزاميـة للوافديـن

بصفتهـا شركـة تأميـن صحـي ضمـان فـي الوقـت الحالـي خدماتهـا إلـى القطـاع الخـاص كمـا تعـد ،

متخصصـة فـي أبوظبـي، الشركـة األكثـر شبهـاً بوضـع شركـة الهـالل األخضـر، علـى خـالف 

كتتـاب والتـي تتنـوع مـن حيـث عـروض المنتجـات التـي التـي تضمـن اإل شركـات التأميـن األخـرى

 .ـي توفرهـا للعمـالءتقدمهـا لكنهـا ال تضمـن منتجـات التأميـن الصحـي الت

  :وضعـت ضمـان خطـة تغطيـة جغرافيـة كمـا يلـي

ي ـي أبوظبـة فـات الصحيـة الخدمـن لهيئـن التابعيـدية المورـة التاليـي الخطـ تغط.يـي أبوظبـف   -

  . ةـة الحكوميـز الصحيـي المراكـا تغطـكم

ا ـة بمـب الصحيـة الجوانـي كافـالصحن ـة التأميـي خطـ تغط.دةـة المتحـارات العربيـي اإلمـف   -

رة ـن عشـف مـة تتألـ مجموعّلـلكسنوياً ي ـم إماراتـ دره500.000 بحد أقصى مبلغة ـا األمومـفيه

  .رـن أو أكثـموظفي

ة ـدول العربيـي والـاون الخليجـس التعـة دول مجلـذه الخطـي هـتغط. يـوى اإلقليمـى المستـعل   -

  .اـآسيوب ـن دول جنـم دداًـوع

دول ـة الـا وكافـي أوروبـوارئ فـة الطـي حالـة فـة تغطيـل الخطـتشم. يـوى الدولـى المستـعل   -

  .اـوب آسيـن دول جنـدداً مـة وعـالعربي

ى ـات والمرضـي المستشفيـى فـي المرضـن تغطـة تأميـي خطـوه. مـوى العالـى مستـعل   -

  .مـاء العالـة أنحـي كافـن فـالخارجيي

  ركـة األمريكيـة للتأميـن علـى الحيــاة الش .6.4.2
 إحـدى أكبـر شركـات التأميـن العالميـة فـي ") أليكـو" ("الشركـة األمريكيـة للتأميـن علـى الحيـاة"تعـد

إيه آي ." ("المجموعـة األمريكيـة العالميـة إنك"المنطقـة وهـي شركـة فرعيـة لشركـة أمريكيـة تدعـى 

  .حـدى أكبـر شركـات التأميـن فـي العالـمالتـي تعـد إ") جي

تتخصـص أليكـو فـي خطـط التأميـن الشخصـي وتشمـل منتجاتهـا التأميـن علـى الحيـاة والتأميـن علـى 

  .المدخـرات والتأميـن ضـد الحـوادث والتأميـن الصحـي

  :وتمتلـك أليكـو أنواعـاً كثيـرة مـن خطـط التأميـن وهـي

ة ـات الدائمـوادث واإلعاقـد الحـال ضـة لألطفـة تأمينيـة تغطيـذه الخطـح هـتمن. الـفن األطـتأمي   -

  .ةـات الطبيـادة النفقـن استعـوتضم

ال ـي حـاً فـاً نقديـاً إجماليـة مبلغـذه الخطـب هـة بموجـع الشركـتدف. ةـل العائلـة دخـحماي   -

ة ـالزوج/زوج ـاة للـدى الحيـالً مـم دخدـ تقاـادث كمـل لحـض الطفرـة تعـز نتيجـة بعجـاإلصاب

  .نـم التأميـن يشملهـال الذيـأو األطف



30  

ي ـى فـول المستشفـد دخـة عنـة شاملـن تغطيـن للمؤمـة تضمـي خطـوه. ةـة الصحيـالرعاي   -

ى ـول إلـة الدخـة إمكانيـا الرئيسيـن المزايـوتتضم. رضـة بمـادث أو اإلصابـرض لحـال التعـح

  .نـع لها المؤمـي يخضـة التـات الجراحيـات العمليـداد نفقـادة سـاً وإعـى أسبوعيـالمستشف

ن ـة مـر الحمايـة لتوفيـة الخاصـذه الخطـت هـمصم. رةـراض الخطيـن األمـة مـالحماي   -

  .التـاب واألزواج والعائـن الشبـن المحترفيـى الموظفيـرة إلـراض الخطيـاألم

  رق العربـي للتأميـنشركـة المشـ .6.4.3
 باعتبارهـا جـزءاً من 1982وباشـرت أعمالهـا في عـام " شركـة المشـرق العربـي للتأميـن"تأسسـت 

، شهـدت الشركـة نمـواً ملحوظـاً في إيـرادات األقسـاط 2004وبحلـول العـام ". مجموعـة الفطيـم"

 الرائـدة في سـوق التأميـن فـي اإلمـارات تعتبـر هذه الشركـة من بيـن الشركـات. وصافـي األربـاح

 مليـون درهـم إماراتـي فـي السنـة المنتهيـة 300حيـث تجـاوز قيمـة صافـي حقـوق الملكيـة فيهـا 

يقـع المقـر الرئيسـي للشركـة فـي دبـي ولهـا فـروع فـي بـر دبـي وجبـل علـي والشارقـة . 2005

  .وأبوظبـي والعيـن

السيـارات والتأميـن الشامـل : كـة مجموعـة متنوعـة مـن المنتجـات التأمينيـة تشمـلتقـدم هـذه الشر

للعائـالت والتأميـن ضـد الحـوادث والتأميـن علـى الحيـاة والسفـر والتأميـن علـى الممتلكـات 

ألمانـة والمهندسيـن والتأميـن ضـد المسوؤليـة تجـاه الغيـر وعلـى األمـوال والضمـان ضـد خيانـة ا

وتأميـن الذهـب ومحـالت المجوهـرات والتأميـن فـي حـاالت الطـوارئ والفنـادق إضافـة إلـى تأميـن 

  .المرافـئ وتعويضـات العمـال وتأميـن مواقـف السيـارات والتأميـن الصحـي

م فـي تمتلـك هـذه الشركـة أيضـاً خططـاً تغطـي عـالج حـاالت الطـوارئ فـي كافـة أنحـاء العالـ

حـال وجـود المؤمـن خـارج الدولـة أو خـارج نطـاق التغطيـة التأمينيـة سـواء كـان فـي رحلـة عمـل 

تعـوض . أو فـي إجـازة، حيـث تصـل قيمـة هـذه التغطيـة إلـى مـا يعـادل قيمـة الفائـدة السنويـة

  . المطالبـة بمـا يعـادل القيمـة التـي تكبدهـا المؤمـن

  ـان للتأميـنشركـة عم .6.4.4
، أصبحـت إحـدى أهـم شركـات التأميـن فـي 1975فـي عـام " شركـة عمان للتأميـن"منـذ أن تأسسـت 

  . اإلمـارات ولهـا عشـرة فـروع بمـا فيهـا المقـر الرئيسـي تتـوزع فـي كـّل إمـارة

تحـدة فهـي تقـدم قائمـة تعـد هـذه الشركـة مـن أكبـر شركـات التأميـن فـي اإلمـارات العربيـة الم

شاملـة مـن الخطـط التـي تتضمـن التأميـن علـى الحيـاة والسيـارات والشحـن البحـري والتأميـن علـى 

جسـم السفينـة وضـد الحرائـق والتأميـن العـام ضـد الحـوادث والتأميـن للمهندسيـن والتأميـن الشخصـي 

  .والصحـي

   شركـة مساهمـة عامـة–ة شركـة التأميـن الوطنيـة العامـ .6.4.5
" مجموعـة بنـوك اإلمـارات"قامـت . 1980فـي دبـي عـام " شركـة التأميـن الوطنيـة العامـة"أسسـت 

بشرائهـا ثـم بإعـادة تنظيـم وحـدات العمـل لمواكبـة سـوق التأميـن اآلخـذ بالنمـو وخاصـة التأميـن 

  .الصحـي

الشركـة إلـى شركـة مساهمـة عامـة وأدرج اسمهـا فـي سـوق ، تـم تحويـل 2001فـي بدايـة عـام 

مجموعـة متنوعـة مـن منتجـات التأميـن تتضمـن " شركـة التأمين الوطنيـة العامـة"تقـدم . دبـي المالـي

تأميـن السيـارات والتأميـن العائلـي الشامـل والتأميـن ضـد الحـوادث والتأميـن علـى الحيـاة والسفـر 

تلكـات والمهندسيـن والتأميـن ضـد المسؤوليـة تجـاه الغيـر وتأميـن األمـوال والتأميـن فـي حـاالت والمم

  .الطـوارئ والتأميـن البحـري والتأميـن الصحـي
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  موردي التأمينختيـار إعوامـل  6.5
تأميـن مـن قامـت دراسـة السـوق بمعاينـة العوامـل الرئيسيـة التـي تؤثـر علـى اختيـار مـوردي ال

  . قبـل األفـراد المقيميـن والشركـات علـى التوالـي

  المقيمـون األفـراد  .6.5.1
تشكـل عمليـة تسويـة المطالبـات بصـورة سريعـة وسهلـة خاليـة مـن العقبـات أهـم النقـاط بالنسبـة 

مـات مرافـق للمقيميـن إلـى جانـب القيمـة المقبولـة وتغطيـة البوليصـة الشاملـة ووجـود شبكـة خد

  . طبيـة واسعـة النطـاق

  الشركــات  .6.5.2
تعتبـر تغطيـة العـالج والبوالـص المتنوعـة وقيمـة األقسـاط هـي مقدمـة أولويـات الشركـات عندمـا 

  . تُقـدم علـى اختيـار شركـات التأميـن التـي ستتعامـل معهـا

  استخـدام مرافـق الرعايـة الصحيـة الخاصـة  .6.6
المقيمين في االمارات هم أكثر المستخدمين لخدمات الرعاية الصحية الموفرة من لسـوق علـى أن اشـارت دراسـة ا

ممـن أجابـوا علـى األسئلـة فـي هـذه الدراسـة بأنهـم %  75فقـد أفـاد حوالـي . القطاع الخاص في الدولة

 رعايـة صحيـة خاصـة مؤمنيـن لـدى شركـات% 55منهـم الخاصة شركـات الرعايـة الصحيـة  يستخدمون

  .حصريـاً وال يستخدمـون أي مرافـق رعايـة صحيـة حكوميـة

  ةـة الصحيـق الرعايـدام مرافـاستخ: )6(ورة ـالص

       

 

 

 

 
  

  .م.م.إنسايـت للدراسـات وحلول التسويق ذ: المصدر

  

  استخـدام مرافـق الرعايـة الصحيـة فـي كـّل إمـارة: )7(الصورة 
                                         

 
  

  .م.م. ذإنسايـت للدراسـات وحلـول التسويـق: المصـدر
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  سـداد النفقـات الطبيـة  .6.7
  . وكجـزء مـن هـذه الدراسـة، فقـد طُـرح علـى المقيميـن سـؤال حـول طريقـة دفـع الفواتيـر الطبيـة

  طرق دفع الفواتير الطبية: )8(الصورة 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
  
  
  

  م.م.يت للدراسات وحلول التسويق ذإنسا: المصدر

مـن المعيليـن الرئيسييـن مـن بيـن عائـالت األشخـاص الذيـن % 90تبيـن دراسـة السـوق أن حوالـي 

. أجابـوا علـى اسئلـة الدراسـة والمشموليـن بتغطيـة صحيـة، مؤمـن عليهـم مـن قبـل أصحـاب عملهـم

قيميـن قـد حصلـوا علـى تغطيـة تأمينيـة بصـورة فرديـة إمـا فقـط مـن هـؤالء الم% 10بينمـا حوالـي 

  . كتأميـن ذاتـي أو بصفتـه أحـد أفـراد العائلـة

وبعـد أن أجـرت هـذه الدراسـة تحليـالً علـى اإلجابـات حسـب الجنسيـة، فقـد تبيـن أن عـدداً كبيـراً 

. مـن خـالل بوليصـة تأميـن ذاتـي أو عائليـةمـن الوافديـن الغربييـن يفضلـون التأميـن علـى أنفسهـم 

إال أنـه يعتبـر التأميـن الصحـي الجماعـي الـذي يوفـره صاحـب العمـل هـو الطريقـة األكثـر انتشـاراً 

  . لدفـع فواتيـر الرعايـة الصحيـة فيمـا بيـن كافـة الجنسيـات

  مزايـا الرعايـة الصحيـة للموظفيـن  .6.8
سـي الـذي يلعبـه صاحـب العمـل فـي ترتيـب توفيـر خدمـات الرعايـة الصحيـة ونظـراً للـدور الرئي

فـي اإلمـارات، فقـد أجـرت الدراسـة معاينـةً للمزايـا الوظيفيـة التـي يقدمهـا أصحـاب العمـل إلـى 

  .  شركـة فـي دولـة اإلمـارات100موظفيهـم وذلـك مـن خـالل إجـراء مسـح شمـل أكثـر مـن 

  درجـات الموظفيـن /لسـل الوظيفـيالتس .6.8.1
إذا أردنـا تقييـم المزايـا التـي تقدمهـا شركـات األعمـال فمـن المهـم أن نفهـم البنيـة التنظيميـة للتسلسـل 

 موظـف 100أشـارت دراسـة السـوق إلـى أن الشركـات التـي يعمـل فيهـا أكثـر مـن . الوظيفـي فيهـا

 درجـات وسطيـاً علـى الرغـم مـن أن بعـض الشركـات تعتمـد 9مـن تصنـف موظفيهـا ضمـن فئـات 

وتـزداد األقدميـة فـي الخدمـة كلمـا .  درجـة لكـن ذلـك نـادر نسبيـا20ًتصنيفـاً قـد يصـل إلـى 

ويمكـن أن تعتمـد الشركـات األكبـر تصنيـف موظفيهـا وفقـاً لعـدد . كانـت درجـة الموظـف أعلـى

إال أن الشركـات المتعـددة الجنسيـات قـد تعتمـد بنيـة تنظيميـة بسيطـة علـى نحـو . فئـاتأكبـر مـن ال

ويشـار إلـى أن هنـاك فروقـات طفيفـة بيـن اإلمـارات أو بيـن . هامشـي مقارنـةً بالشركـات المحليـة

ة تنظيمـة هـي األبسـط قطاعـات األعمـال باستثنـاء قطاعـي الترفيـه والسياحـة اللذيـن يتميـزان ببنيـ

  . مـن بيـن كافـة الشركـات فـي القطاعـات األخـرى

Health Card
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  ات ـف الدرجـي مختلـت الوظيفية فـالمسميا: )5(الجدول 

  الدرجة الثالثة  الدرجة الثانية  الدرجة األولى

  مستخدمات/مستخدمون

  سائقون

  مساعدون

  عمال

  نادالت/نادلون

  حراس

  سائقون

  مساعدو بيع في المحالت

  اؤونبنّ

  أمناء صندوق

  عمال مهرة

  فنيون

  خادمو فنادق

  مشرفون

  كاتبون

  )مصلح محركات(ميكانيكي تجميع

  نجارون

  ممرضات

  مروجو سلع

  مراقبو عمال

  الدرجة السادسة فما فوق  الدرجة الخامسة  الدرجة الرابعة

  تنفيذيون مساعدون/مديرون

  فريق مبيعات

  مشرفو مبيعات

  مهندسون

  سكرتارية

  المستوى المتوسطمديرون من 

  مهندسون

  أطباء

  مديرو أقسام

  مساعد مدير عام

  مدير عام

  مراقب مالي

  نائب الرئيس المساعد

  مدير تنفيذي

  مسؤول تنفيذي أول
  م.م.إنسايت للدراسات وحلول التسويق ذ: المصدر

   
  ةـمتنوعالات ـدرجعلى الن ـع الموظفيـتوزي: )6(دول ـالج

  أبوظبي  كافة اإلمارات   

  %39  %40   األولىالدرجة

  %20  %17  الدرجة الثانية

  %12  %14  الدرجة الثالثة 

  %11  %10  الدرجة الرابعة

  %6  %6  الدرجة الخامسة 

  %12  %13  الدرجة السادسة فما فوق
  م.م.إنسايت للدراسات وحلول التسويق ذ: المصدر

ن عـدد الموظفيـن مـ% 40وبصـورة عامـة، يشكـل الموظفـون مـن الدرجـات المنخفضـة حوالـي 

بغـرض النظـر عـن حجـم الشركـة ممـا يعنـي أنهـا تخفـض حصـة الدرجـة التـي تليهـا إلـى حوالـي 

  . النصـف

 نسبـة تـوزع الموظفيـن حسـب الدرجـة بيـن عـدة قطاعـات متوافقـاً مـع نسبـة تـوزع توكـان

مـن العـدد الكلـي % 40مثلـون حوالـي  والذيـن ي-الموظفيـن مـن الدرجـة األولـى بصـورة عامـة

  . للموظفيـن

  مزايـا الرعايـة الصحيـة المتوفـرة  .6.8.2
أجـرت دراسـة السـوق أبحاثهـا فـي شركـات تجاريـة بشـأن مزايـا الرعايـة الصحيـة التـي يوفرونهـا 

  . لموظفيهـم

وفـر تأمينـاً لموظفيهـا عـن أظهـرت الدراسـة أن حوالـي ثلثـي الشركـات التـي تـم االتصـال بهـا ت

وتقـوم حوالـي . فقـط منهـا تتعامـل مـع شركـات تأميـن بصـورة مباشـرة% 10طريـق وسيـط، بينمـا 

فقـط تعيـد % 9مـن تلـك الشركـات بدفـع فواتيـر الرعايـة الصحيـة مباشـرة للمستشفيـات، بينمـا % 22

  . صحيـة إلـى موظفيهـمكامـل أو جـزء مـن قيمـة نفقـات الرعايـة ال



34  

ولكـن . وتجـدر اإلشـارة إلـى أن تقديـم التأميـن ال يعنـي بالضـرورة االمتنـاع عـن إعـادة السـداد

يطبـق هـذا اإلجـراء عندمـا يحصـل الموظـف علـى خدمـات رعايـة صحيـة مـن مستشفـى غيـر 

  . مشمـول فـي شبكـة خدمـات شركـة التأميـن

  

  ريقة توفير الشركات مزايا الرعاية الصحية لموظفيهاط: )9(الصورة 
  

  

  

  

  

  
  م.م.إنسايت للدراسات وحلول التسويق ذ: المصدر

  

  اـات لموظفيهـة التي توفرها الشركـا الرعاية الصحيـمزاي: )7(دول ـالج

  أبوظبي  كافة اإلمارات  

  %18  %16  اـد مزايـال توج

  %59  %63  طـق وسيـن عن طريـتأمي

رة ـر مباشـشركـات الفواتيتدفـع ال

  ى المستشفيـاتـإل

22%  26%  

  %6  %10  نـد تأميورـق مـن طريـن عـتأمي

  %11  %9  رةـض الموظـف مباشـتعوي
  م.م.إنسايت للدراسات وحلول التسويق ذ: المصدر

  مزايا الرعاية الصحية حسب درجة الموظف  .6.8.3
حيـة التـي توفرهـا الشركـات لموظفيهـا أظهـرت دراسـة السـوق الفـوارق فـي مزايـا الرعايـة الص

وحسبمـا قـد يكـون متوقعـاً، يقـّل عـدد الشركـات التـي ال توفـر أي مزايـا رعايـة . حسـب درجاتهـم

صحيـة كلمـا ارتفعنـا فـي سلـم تصنيـف الدرجـات، بينمـا يـزداد عـدد الشركـات التـي تمنـح 

وبمعنـى آخـر، تميـل معظـم الشركـات إلـى توفيـر . وى درجتهـمموظفيهـا تأمينـاً كلمـا ارتفـع مستـ

  . أحـد أشكـال مزايـا الرعايـة الصحيـة إلـى موظفيهـا ذوي الدرجـات العليـا

  استخـدام التأميـن الصحـي  .6.9
استخـدام التأميـن الصحـي فـي السـوق بيـن السكـان ) اختـراق(تـم الحصـول علـى نسبـة انتشـار 

أوليـة عـن طريـق إجـراء مسـح إحصائـي للمقيميـن مدعومـاً بمسـح شمـل شركـات األعمـال بصـورة 

  . وشركـات التأميـن

أقلهـا فـي رأس الخيمـة % 24مـن الواضـح أن نسبـة انتشـار استخـدام التأميـن الصحـي بلغـت حوالـي 

ودبـي وابوظبـي مـع العلـم أن العديـد مـن وأم القيويـن ثـم تـزداد النسبـة بيـن المقيميـن فـي الشارقـة 

  . شركـات التأميـن نفسهـا موجـودة فـي هـذه اإلمـارات الثـالث األخيـرة

  تفاصيــل البوليصــة  .6.10
  .تفاصيـل البوليصـة لكـل فئـة مـن المقيميـن

  

 

16%

63%

22%

10%

9%

No benefit

Insurance from broker

Co. settles bills directly with hosp

Insurance from provider

Reimburse employee directly
  مباشرةتعويض الموظف 

  
  تأمين عن طريق مورد تأمين

  
  للمستشفياتمباشرة تدفع الشركات الفواتير 

  
  تامين عن طريق وسيط

  
 يا ال يوجد مزا
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  أنـواع البوالـص  .6.10.1
ون المشمولـون بالمسـح هـي يالحـظ بـأن معظـم بوالـص التأميـن الصحـي التـي يستخدمهـا المقيمـ

ومـن بيـن البوالـص التـي يستخدمهـا . عبـارة عـن بوالـص جماعيـة يوفرهـا لهـم أصحـاب عملهـم

بصـورة مستقلـة مقيمـون أفـراد، فـإن معظمهـا هـي بوالـص عائليـة بينمـا تمثـل البوالـص الفرديـة 

  .  نسبـة ضئيلـة مـن جحـم السـوق

  واع البوالص التي يستخدمها المقيمونأن: )10(الصورة 

  

  

  

  

  
  

  م.م.إنسايت للدراسات وحلول التسويق ذ: المصدر

  

  المساحـة الجغرافيـة التـي تشملهـا البوليصـة  .6.10.2
تعتبـر المساحـة الجغرافيـة التـي تغطيهـا البوليصـة أحـد أهـم العوامـل التـي تهـم حاملـي بوالـص 

ـن فـي اإلمـارات بصـورة أساسيـة استنـاداً إلـى عينـات األشخـاص تصنـف بوالـص التأمي. التأميـن

  . الذيـن تـم االتصـال بهـم حسبمـا يبينـه المخطـط أدنـاه

  ة الجغرافية ـالمساحتفاصيل : )11(الصورة 

  اراتـي في اإلمـن الصحـص التأميـا بوالـي تشملهـالت

  

  

  

  

  

  

  

  
  .م.م.تسويـق ذإنسايـت للدراسـات وحلــول ال: المصـدر

  .يبيـن الجـدول التالـي المساحـة الجغرافيـة التـي تشملهـا بوالـص التأميـن حسـب المجموعـات العرقيـة

  بوالــص التأميــن حســب المجموعــات العرقيــةلالجغرافيــة التغطية مساحــة : )8(الجــدول 

  أجانب ينوافد  آسيويوافد   عربي وافد   إماراتي  

  %20  %33  %25  %59   فقــطاإلمــارات

  %7  %45  %23  %13  اإلمارات ودول أخرى مختارة

  %73  %22  %52  %28  شاملة كافة أنحاء العالم
  م.م.إنسايت للدراسات وحلول التسويق ذ: المصدر

7% 3%

90%

بوالــص عائليــةبوالــص فرديــة بوالــص تأميـن جماعيــة

7% 3%

90%

بوالــص عائليــةبوالــص فرديــة بوالــص تأميـن جماعيــة

36%

36%

28%

االمارات فقط االمارات ودول مختارة  عالمية

36%

36%

28%

االمارات فقط االمارات ودول مختارة  عالمية
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وحسبمـا يبينـه الجـدول أعـاله، إن مواطنـي اإلمـارات هـم األكثـر استخدامـاً لبوالـص التأميـن التـي 

إلمـارات فقـط، بينمـا الوافـدون العـرب ورعايـا الـدول الغربيـة هـم األكثـر استخدامـاً تغطـي ا

ومـن جهــة أخــرى يفضـل اآلسيويـون . لبوالـص التأميـن التـي تغطـي كافـة أنحـاء العالـم

دول "شيـر إلى الوافـدون البوالـص التـي تغطـي اإلمـارات ودول أخـرى محـددة إذ أن تلك البوالـص التي ت

  . عــادة مـا تشمـل بلدانهـم األصليـة" أخـرى
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  عوامـل استراتيجيـة  .7
  سوق التأمين الصحيتطويـر ل الهالل األخضر شركةأهـداف  .7.1
الدخـول إلـى السـوق بأسـس سليمـة إذ يشهـد النمـو السكانـي ارتفاعـاً كبيـراً إلـى  الهالل األخضرتنـوي 

يـف الرعايـة الصحيـة بوتيـرة عاليـة وهـو أمـر فرضـه القانـون علـى جانـب ازديـاد تضخـم تكال

  . كافـة األفـراد بغـرض منحهـم التأميـن الصحـي

ممـا يعنـي أن هنـاك مجـال واسـع للنمـو ممـا قـد % 24اختـراق السـوق حاليـاً مـا نسبتـه يمثل 

مـن الواضـح أيضـاً أن . ادة فـي السـوقبالحصـول علـى حصـة قابلـة للزيـ يسمـح للهـالل األخضـر

عـدداً كبيـراً مـن األفـراد يحصلـون علـى بوالـص تأمينهـم عـن طريـق وسيـط، وهـو مـا يدفـع 

  . تأميـنوسطاء الللتعـاون مـع  الهـالل األخضـر

ارات بوالـص تغطـي دولـة اإلمـالدولة على مـن مواطنـي فقط % 59إضافـة إلـى مـا سبـق، يحصـل 

تتيح ألعضاء الهالل األخضر استخدام شبكة إيتنا للرعاية س الهـالل األخضـر مـع إيتنـا فإن اتفاقيةلذا . فقـط

 كما ستتيح تحالفات أخرى للهالل األخضر بيع بوالص تأمين بتغطية دولية .الصحية واألطباء في الواليات المتحدة

  .إضافة الى البوالص المحلية العادية

  : شركـة الهـالل األخضـر على ما يلـيهداف التجارية لاألتقـوم و

ب ـى جانـرف إلـق إداري محتـا فريـزة يديرهـدة ومتميـة رائـون شركـى أن تكـل علـالعم   -

  . اراتـي اإلمـة فـة شاملـر حكوميـ غيـين صحـة تأميـا شركـكونه

دام ـن استخـدالً مـة بـالء المختلفـالعمات ـاً لحاجـةً وفقـر مالئمـواألكث" لـاألمث "ّلـم الحـتقدي   -

  ". االتـدة لكافة الحـموح"ن ـص تأميـبوال

ات ـات والتكنولوجيـات والعمليـل الممارسـاع أفضـات باتبـن الخدمـوى مـى مستـر أعلـتوفي   -

  . ةـدة األمريكيـات المتحـي الواليـدة فـالمعتم

  . الـوى عـ ذات مستةـة صحيـات رعايـدي ومؤسسورـاء شبكة مـإنش   -

ودة ـة الجـدة وعاليـي رائـن صحـة تأميـا شركـر بوصفهـالل األخضـة الهـع شركـدام موقـاستخ   -

ي ـاون الخليجـس التعـل دول مجلـا لتشمـع أعمالهـن توسيـمالحقا ن ـارات لتتمكـي اإلمـف

  . رىـاألخ

  . ةـرجى دـى أعلـة إلـي الشركـن فـم المساهميـة أسهـع قيمـرف   -

  استراتيجيـات السـوق .7.2
 ينـص القانـون الـذي صـدر مؤخـراً فـي إمـارة أبوظبـي والـذي يتوقـع أن يسـري مفعولـه أيضـاً 

فـي باقـي إمـارات الدولـة، علـى وجـوب شمـل كافـة السكـان بتأميـن صحـي بـدءاً مـن الوافديـن 

ستعمـل الشركـة مباشـرة علـى االستفـادة . إلمـاراتإلـى أن يتضمـن تدريجيـاً كافـة مواطنـي دولـة ا

مـن هـذه القوانيـن الجديـدة مـن خـالل اختـراق سـوق التأميـن الصحـي اآلخـذ بالتوسـع فـي أبوظبـي 

  : واإلمـارات األخـرى عـن طريـق اتبـاع االستراتيجيـة التاليـة

  ـز علـى التأميـن الصحـي يتركاستراتيجية ال .7.2.1
أسيـس شركـة الهـالل األخضـر لتكـون شركـة تركـز فـي عملهـا علـى التأميـن الصحـي سيتـم ت

وتنـوي إدارتهـا أن تجعـل منهـا شركـة متخصصـة فـي هـذا المجـال علـى عكـس شركـات التأميـن 

. هـااألخـرى فـي السـوق التـي تقـدم التأميـن الصحـي فقـط بمثابـة جـزء صغيـر مـن محفظـة أعمال

 التجاري وأن تتبـوأ اسمهاتركـز الهـالل األخضـر علـى التأميـن الصحـي ممـا سيسمـح لهـا برفـع قيمـة 

  . صحـي فـي السـوقالتأميـن متخصصة في الموقـع الريـادة كشركـة 
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   مـع إيتنــا االتفاقية .7.2.2
لـى حـد كبيـر فـي عمليـة ستساهـم اتفاقيـة الشراكـة التـي ستبرمهـا الهـالل األخضـر مـع إيتنـا إ

تطويـر الشركـة لتصبـح أفضـل شركـة تأميـن صحـي فـي المنطقـة حيـث ستقـوم إيتنـا بتزويدهـا 

 والحصـول علـى الخصومـات، وكذلـك االضطـالع في الواليات المتحدةبإمكانيـة الدخـول إلـى شبكتهـا 

الج خـارج اإلمـارات وأداء مهمـة مراقبـة مـدى بمسؤوليـة إدارة رعايـة المرضـى الذيـن يتلقـون العـ

 إضافة الى خدمات استشارية أخرى متفق عليها من ومطابقـة العمليـات واإلجـراءات التـي تقـوم بهـا الشركـة 

  . قت آلخر

  التوسـع إلـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي .7.2.3
ومـا إن تتأكـد مـن حسـن سيرهـا ستتخـذ الشركـة أبوظبـي مقـراً تبـدأ منـه نشاطـات أعمالهـا، 

   .توسيـع عملياتهـا لتشمـل باقـي دول مجلـس التعـاون الخليجـيتنوي البدء بالعمل على واستقرارهـا 

   عالية الجودةتقديـم خدمـات  .7.2.4
تنـوي الهـالل األخضـر أن تثبـت تميزهـا عـن الشركـات المنافسـة األخـرى بـأن توفـر لعمالئهـا 

كمـا تعتـزم الشركـة . فـي هـذا المجـال الكبيرة ة فريق إدارتهاات باالعتمـاد علـى خبرأفضـل الخدمـ

العالميـة المتبعـة فـي إدارة العالقـة مـع العمـالء حتـى تتمكـن مـن تنفيـذ " أفضـل الممارسـات"تنفيـذ 

نافسيـن الذيـن يقدمـون أهدافهـا، ممـا سيساعدهـا علـى السيطـرة علـى السـوق وجـذب العمـالء مـن الم

  . خدمـات أساسيـة فـي السـوق

  الجديدةابتكـار المنتجـات  .7.2.5
وبنـاًء علـى هـذه . تسعـى الهـالل األخضـر إلـى أن تصبـح شركـة متخصصـة فـي التأميـن الصحـي

 علـى وبنـاًء. الرؤيـة، ستعمـل علـى تقديـم منتجـات مبتكـرة فـي العـروض التأمينيـة التـي توفرهـا

فهـم معطيـات السـوق فـي الوقـت الحالـي نستخلـص أن هنـاك تشابـه بيـن المنتجـات التـي تقدمهـا 

وعليـه ستسعـى الشركـة إلـى تغييـر هـذا الفهـم . شركـات التأميـن مـع وجـود فـوارق بسيطـة بينهـا

  . وتلبيـة حاجـات العمـالء الخاصـة والفريـدة

   شاملـة توفيـر شبكـة تغطيـة .7.2.6
 نظـراً العتبـار شبكـة موردي الرعايـة الصحيـة المتوفريـن وفقـاً للخطـط التأمينيـة عامـالً حرجـاً فـي 

عمليـة توفيـر التأميـن الصحـي، تسعـى الهـالل األخضـر، مـن خـالل تحالفهـا مـع أيتنــا، إلـى 

 شبكـة عاليـة المستـوى مـن المستشفيـات بلـوغ موقـع الريـادة فـي هـذا المجـال عـن طريـق توفيـر

والعيـادات ومرافـق الرعايـة الصحيـة األخـرى إلـى حاملـي بوالـص التأميـن سـواء داخـل اإلمـارات أو 

  . فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي أو علـى مستـوى العالـم

  توفيـر تغطيـة تأمينيـة لكافـة أنـواع العـالج .7.2.7
ق أن هنـاك العديـد مـن أنـواع العالجـات الطبيـة ال تغطيهـا بوالـص التأميـن كشفـت دراسـة السـو

وستسعـى الهـالل األخضـر، بصفتهـا شركـة تركـز علـى التأميـن . المتوفـرة حاليـاً فـي اإلمـارات

الصحـي، إلـى توفيـر تغطيـة تأمينيـة لمعظـم تلـك األنـواع إمـا عـن طريـق طرحهـا كإحـدى 

يـارات فـي بوليصـة قياسيـة أو كبوليصـة مستقلـة وهـي بذلـك تهـدف إلـى توفيـر أوسـع تغطيـة الخ

  . تأمينيـة ألنـواع العـالج فـي السـوق
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  التحالـف مـع وسطـاء تأميـن  .7.2.8
تأميـن وذلـك بهـدف زيـادة نشاطـات ال  تسعـى الهـالل األخضـر إلـى إنشـاء عالقـات مـع وسطـاء 

وستساعـد هـذه العالقـات علـى إنشـاء شبكـة تسويـق واسعـة النطـاق إلـى . عمالهـا الخاصـةتطويـر أ

  . جانـب الحفـاظ علـى تكاليـف تسويـق منخفضـة القيمـة

  التحالـف مـع الشركـات القائمـة حاليـاً فـي السـوق .7.2.9
المناطق لـة هـي قويـة فـي بعـض المحتمللهالل األخضر نظـراً ألن عـدداً مـن شركـات التأميـن المنافسـة 

تحالفـات مـع تلـك الشركـات أن تبرم  الشركـة تنوي،  من الدولةأخـرى مناطقوضعيفـة فـي الجغرافية 

تعـود بالنفـع علـى كافـة األطـراف مـن أجـل توسيـع كافـة مواقعهـا فـي السـوق علـى قـدم المسـاواة 

  . مـاراتوبنفـس الوتيـرة فـي كافـة أنحـاء اإل

  حملـة تسويـق فعالـة  .7.2.10
صورتها واسمها تنـوي الهـالل األخضـر القيـام بحملـة تسويـق علـى درجـة عاليـة مـن الفعاليـة وببنـاء 

  .  بهماالعمـالءوتوعية " الهـالل األخضـر "التجاري

  السـوق المستهدفـة .7.3
 تشمـل فئـات متنوعـة مـن ستعمـل الشركـة علـى تقديـم مجموعـة شاملـة مـن المنتجـات التـي

كمـا ستوفـر تغطيـة مالئمـة مـن خـالل إجـراء تحليـل تفصيلـي . الموظفيـن فـي الشركـات العميلـة

لموظـف لـدى كـّل شركـة عميلـة محتملـة ثـم ستقـوم بتصميـم حلـول حالة اللمخاطـر بنـاًء علـى 

أمـا السـوق الثانـوي التـي . ـذا العميـل المحـددةمتميـزة خاصـة بكـّل عميـل استنـاداً إلـى حاجـات ه

تستهدفـه الشركـة فهـو األفـراد بكافـة جنسياتهـم وستستنـد فـي تصميـم البوالـص الفرديـة علـى 

  . المخاطـر التـي تحـدد وفقـاً للبيانـات الذاتيـة الخاصـة بالعمـالء

بتوفيـر التأميـن  المتطلبـات القانونيـةالستفادة من باستقـوم الشركـة خـالل الفتـرة األوليـة لألعمـال 

ومـا أن تثبـت الشركـة . أصحـاب األعمـال فـي أبوظبـي لموظفيهـم الوافديـنمن قبل  الصحـي اإللزامـي

علـى توسيـع نشاطهـا إلـى دول مجلـس التعـاون تنوي أن تبدأ بالعمل وجودهـا فـي سـوق اإلمـارات 

ركـة إلـى إرسـاء أسسهـا فـي كافـة أسـواق دول مجلـس التعـاون الخليجـي تهـدف الش. الخليجـي

  .بصفتهـا مـورد متخصـص فـي التأميـن الصحـي

  الخطـط والمبـادرات  .7.4
مـن الشركـات التـي شملهـا المسـح اإلحصائـي كانـت تسعـى % 25أظهـرت دراسـة السـوق أن حوالـي 

كمـا كشفـت %). 39(ترتفـع هـذه النسبـة فـي أبوظبـي لتبلـغ . ةللتعاقـد مـع شركـات تأميـن جديـد

وفـي الوقـت . الدراسـة عـن فـرص لتقسيـم السـوق مـن أجـل تلبيـة حاجـات المجموعـات المختلفـة

الحاضـر، تقـوم معظـم الشركـات بشمـل حاملـي البوالـص، الشركـات منهـم واألفـراد فـي نفـس 

وقـد يعـزى ذلـك إلـى كـون سـوق البوالـص الفرديـة . جـات التـي تقدمهـامجموعـة عـروض المنت

وبالتالـي، فـإن ذلـك مـن . صغيـر الحجـم بصـورة جوهريـة مقارنـة مـع سـوق بوالـص الشركـات

المحتمـل أن يتيـح الفرصـة لشركـة جديـدة أن تزيـد مـن اختراقهـا للسـوق وأن تعـزز سـوق البوالـص 

وبنـاًء علـى مـا سبـق، ستقـوم الهـالل األخضـر بتلبيـة . ـة مـن خـالل التركيـز علـى العمـالءالفردي

وبينمـا سيكـون التركيـز بصـورة واضحـة علـى . حاجـات قطاعـات السـوق مـن المنتجـات المالئمـة

لموظفيـن وعائالتهـم، الشركـات بسبـب عددهـا الكبيـر وصـدور قانـون يلـزم بتغطيـة تأمينيـة لكافـة ا

فـإن ذلـك سيمكـن الشركـة مـن طـرح مبـادرات مثـل حمـالت التوعيـة بشـأن مزايـا التأميـن 

  . الصحـي لالفـراد والـذي يتوقـع أن يخلـق سوقـاً جديـداً لهـذا النـوع مـن البوالـص
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 التحليل المالي والتوقعات .8

، وعلى المستثمر حاسمةشرة هي توقعات ألداء الشركة في المستقبل وليست إن المعلومات المالية التي تتضمنها هذه الن

  .أن ال يفسرها كضمان لألداء

  مؤشرات النمو الرئيسية: )9(الجــدول 
  6السنة   5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة   المبالغ بآالف الدراهم

  1.755.000  1.320.000  880.000  535.000  275.000  80.000  مكتتبةأقساط تأمينات إجمالي 

، ويبين 2013من حصة السوق في عام % 15تم بناء التوقعات المالية على افتراض أن الهالل األخضر ستحصل على 

  : للمبيعاتأعاله النمو في أقساط التأمينات، والتي تقوم أساسا على التوزيع التالي) 9(الجدول 

  يةبوالص تأمين فرد% 5   -  بوالص تأمين جماعية% 95 

  :وفيما يلي تفصيل بوالص التأمين الجماعية

 بوالص جماعية شاملة% 20  -  بوالص جماعية محددة% 40 

  بوالص جماعية دولية% 10  -  بوالص جماعية اقليمية% 30 

سيكون مصدرها % 15 ،سيكون مصدرها وسطاء التأمين المبيعاتمن % 30تم تقدير أقساط التأمين على فرضية أن 

  .من مندوبي المبيعات في الشركةالمبيعات بينما يأتي باقي ، التأمينات المباشرة

  التقديريةقائمة الدخل : )10(الجــدول 

  6السنة   5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة   المبالغ بآالف الدراهم
  1.755.000  1.320.000  880.000  535.000  275.000  80.000  إجمالي أقساط مكتتبة

  1.581.000  1.144.000  742.000  431.000  197.000  48.000  إجمالي اقساط مكتسبة

  180.492  127.792  81.811  43.291  10.586  )2.460(  نتائج التأمينات

  83.508  61.028  43.998  30.431  21.614  18.277  دات االستثمارئعا

  )43.520(  )27.014(  )17.882(  )12.583(  )9.636(  )10.003(  غير مخصصة لمجال األعمالمصاريف 
 الخدمات لشركةمصاريف إضافية 

  االدارية
)2.069(  )5.335(  )12.155(  )20.288(  )31.079(  )43.495(  

  )3.620(  )3.148(  )2.738(  )2.381(  )2.070(  )1.800(  مصاريف المساهمين
  )5.481(  )5.544(  )4.347(  )3.276(  )2.457(  )1.008(  التغير في مخصص الديون المشكوك فيها

ل الفائدة واالستهالك االيرادات قب

  والضريبة وااليفاءات

937  12.703  43.327  80.554  122.035  167.884  

  )3.481(  )2.597(  )1.845(  )1.405(  )877(  )427(  االستهالك
  164.403  119.438  78.709  41.923  11.826  510  االيرادات قبل الفائدة والضريبة

  0.0  )2.500(  )2.500(  )2.500(  )2.500(  )28.000(  مكررةخسائر غير 

  164.403  116.938  76.209  39.423  9.326  )27.490(  األرباح الصافية

  %38.0  %33.9  %27.0  %16.1  %4.1  %11.6-  حقوق المساهمينمتوسط النسبة من 
  %10.4  %10.2  %10.3  %9.1  %4.7  %57.3-  النسبة من إجمالي األقساط المكتسبة

  65.761  40.928  26.673  13.798  0.0  0.0  أرباح مدفوعة

أرباح مدفوعة كنسبة من األرباح 

  الصافية

0.0%  0.0%  35.0%  35.0%  35.0%  40.0%  

  16.440  11.694  7.621  3.942  933  0.0  محول الى االحتياطي القانوني

  82.202  64.316  41.915  21.683  8.393  )27.490(  محول الى االحتياطي العام

  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  أسهم رأس المال

  481.648  383.006  306.997  257.461  231.836  222.510  حقوق المساهمين

  المؤسسيين: المصدر
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  التقديريةالميزانية العمومية : )11(الجــدول 

  األصــول

  6السنة   5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة   المبالغ بآالف الدراهم
  4.956  3.942  2.803  1.966  1.587  973  أصول ثابتة

  1.108.995  780.012  560.954  402.171  292.928  233.993  استثمارات

  628.847  398.506  255.457  146.210  62.592  12.983  استثمارات متعلقة بعقود تأمين

استثمارات في مؤسسات فرعية 

  )فوائد مشاركة(

20.980  22.742  25.130  28.649  32.659  37.232  

  442.916  348.847  276.848  230.831  207.594  200.030  خرىاستثمارات أ

  654.500  490.894  326.868  198.729  105.653  36.803  أصول أخرى

  504.387  379.368  252.912  153.759  79.035  22.992  مبالغ مستحقة االستالم

  17.550  13.200  8.800  5.350  5.500  3.200  نقد لدى البنك

  30.713  23.100  15.400  9.363  4.813  1.400  تكاليف امتالك مؤجلة

  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  ايداع قانوني

  67.129  50.490  33.660  20.464  10.519  6.120  إعادة تأمين غير مكتسبة أقساط 

  33.222  23.236  14.596  8.294  4.287  1.591  احتياطي مطالبات إعادة التأمين

  1.768.450  1.274.848  890.625  602.866  400.168  271.770  مجموع األصول

              
  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  أسهم رأس المال

  39.697  23.257  11.563  3.942  0.0  0.0  االحتياطي القانوني

  191.951  109.749  45.433  3.519  0.0  0.0  االحتياطي العام

  0.0  0.0  0.0  0.0  )18.164(  )27.490(  رصيد حساب األرباح والخسائر

  481.648  383.006  306.997  257.461  231.836  222.510  حقوق المساهمين

  1.286.802  891.842  583.628  345.406  168.332  49.260  االلتزامات

  131.718  47.316  32.909  20.923  10.862  6.472  مبالغ مستحقة الدفع

  702.000  528.000  352.000  214.000  110.000  32.000  مكتسبةأقساط غير 

  347.416  242.989  152.636  84.882  36.511  8.321  مطالبات

  62.839  43.951  27.608  15.318  6.445  1.346  احتياطي مطالبات غير مبينة

احتياطي تكاليف تسوية خسائر 

  غير مخصصة

799  3.505  8.149  14.653  23.327  33.352  

  9.478  6.259  3.822  2.134  1.009  322  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مجموع االلتزامات وحقوق 

  المساهمين

271.770  400.168  602.866  890.625  1.274.848  1.768.450  

  المؤسسيين: المصدر

وتتألف األصول . تتألف األصول الجارية من مبالغ مستحقة االستالم واألرصدة النقدية إضافة الى االستثمارات األخرى

مقارنة بالقيمة نسبتها وتتزايد . ة التأمينات غير المكتسبة واحتياطيات مطالبات إعادة التأميناتاألخرى من أقساط إعاد

  .االجمالية لألصول األخرى خالل الفترة المتوقعة

تمويل الهالل األخضر ينبثق حصريا من رأس المال، ال توجد التزامات ظاهرة عن التزامات مدينة طويلة إن وحيث 

  .من األقساط غير المكتسبة والمطالبات واحتياطي مطالبات غير مبينة" االلتزامات األخرى"ية وتتألف غالب. األجل

 درهم في السنة السادسة مليون 482 درهم في السنة األولى الى  مليون223من المتوقع أن تزيد حقوق المساهمين من 

  .نظرا للزيادة في العائدات المدورة

  

  

 

  التقديريةلنقدي قائمة التدفق ا: )12(الجــدول 
  6السنة   5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة   المبالغ بآالف الدراهم
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االيرادات قبل الفائدة واالستهالك والضريبة 

  وااليفاءات

937  12.703  43.327  80.554  122.035  167.884  

  3.219  2.438  1.688  1.125  688  322  احتياطي لمكافآت نهاية الخدمة

  174.000  176.000  138.000  104.000  78.000  32.000  حتياطي أقساط غير مكتسبةالتغيير في ا

التغير في احتياطي المطالبات والمطالبات غير 

  المبينة

9.667  33.289  57.244  80.044  106.696  123.314  

التغيير في احتياطي تكاليف تسوية خسائر غير 

  مخصصة

799  2.706  4.644  6.504  8.6.74  10.025  

  0.0  )2.500(  )2.500(  )2.500(  )2.500(  )28.000(   غير محققةخسائر

أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال 

  العامل

15.724  124.886  207.840  304.290  413.342  478.442  

  )7.613(  )7.700(  )6.038(  )4.500(  )3.413(  )1.400(  التغيير في تكاليف امتالك مؤجلة
  )130.500(  )132.000(  )103.500(  )78.000(  )58.500(  )24.000(   االستالمالتغيير في مبالغ مستحقة

  5.481  5.544  4.347  3.276  2.457  1.008  التغيير في احتياطي الديون المشكوك فيها

التغيير في احتياطي أقساط إعادة التأمين غير 

   المكتسبة واحتياطي مطالبات إعادة التأمين
)6.120(  )4.399(  )9.945(  )13.196(  )16.830(  )16.639(  

  )9.986(  )8.640(  )6.302(  )4.007(  )2.696(  )1.591(  التغيير في احتياطي إعادة التأمين
  84.402  14.407  11.986  10.061  4.390  6.472  التغيير في مبالغ مستحقة الدفع

  403.588  268.122  191.588  124.675  62.726  )9.907(  التدفق النقدي من العمليات

  )4.494(  )3.736(  )2.682(  )1.784(  )1.490(  )1.400(  ير في األصول الثابتةالتغي
  )230.340(  )143.049(  )109.247(  )83.618(  )49.610(  )12.983(  التغيير في االستثمارات المتعلقة بالتشغيل

  )94.070(  )71.999(  )46.018(  )23.237(  )7.564(  )201.530(  التغيير في االستثمارات األخرى
تغيير في االستثمارات المتعلقة بالمؤسسات ال

  الفرعية
)20.980(  )1.762(  )2.388(  )3.518(  )4.011(  )4.572(  

  )333.477(  )222.794(  )161.465(  )111.027(  )60.425(  )236.893(  التدفق النقدي من االستثمارات
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  250.000  رأس المال المدفوع

  )65.761(  )40.928(  )26.673(  )13.798(  0.0  0.0  األرباح المدفوعة
  )65.761(  )40.928(  )26.673(  )13.798(  0.0  250.000  التدفق النقدي من التمويل

  4.350  4.400  3.450  )150(  2.300  3.200  التغيير في النقدية

  13.200  8.800  5.350  5.500  3.200  0.0  الرصيد النقدي في أول المدة

  17.550  13.200  8.800  5.350  5.500  3.200  المدةالرصيد النقدي في نهاية 

  المؤسسيين: المصدر

من المتوقع أن تزيد األرباح التشغيلية قبل التغييرات في رأس المال العامل خالل الفترة المتوقعة بمعدل متوازي مع 

أس المال العامل واألصول وتؤثر التغييرات في ر. الزيادة في األرباح الصافية، منتجة زيادة في النقدية للفترة نفسها

األخرى خالل الفترة المتوقعة بشكل سلبي عموما على التدفقات النقدية نظرا لزيادة االستثمارات في المبالغ مستحقة 

 .االستالم والزيادة في االحتياطيات المتعددة
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  والحلول المقترحة محاذير االستثمارمخاطر و .9

ي ـل التـر والعوامـض المخاطـى بعـوء علـاء الضـى إلقـاب إلـكتترة اإلـن نشـم مـذا القسـدف هـيه

ال ويجب أن . ةـم المشتركـن وحصصهـى المستثمريـي علـوبالتالالهالل األخضر اح ـى نجـر علـد تؤثـق

ة ـة كافـن دراسـن المحتمليـي على المستثمريـه ينبغـا أنـة كمـة شاملـ قائما أنهىة علـ التاليةـر القائمـتفس

  . ةـي الشركـار فـل االستثمـن قبـ المالئميخبراء االستثمارة واستشارة ـات ذات الصلـالمعلوم

ات ـة المعلومـاه وكافـة أدنـر الموصوفـل المخاطـن عوامـا بتمعؤرـن أن يقـى المستثمريـب علـيتوج

ر ـم أن المخاطـلع العـ م،ةـالشركأسهم ي ـار فـرار باالستثمـ قاذ أيـل اتخـرة قبـنشهذه الي ـرى فـاألخ

ل ـعواموقد تؤثر  ،ةـا الشركـد تواجههـي قـالتشاملة وال تصف جميع المخاطر ت ـي ليسـاه هـورة أدنـالمذك

ن ـتتضمو. يـا المالـة ووضعهـال الشركـى أعمـاً علـاً سلبـة حاليـر المعروفـة غيـر اإلضافيـالمخاط

العوامـل (ك ـل الشـر وعوامـول المخاطـاً حـة مقدمـات موضوعـبيانهذه رض ـنشـرة العأيضا 

 مـي تـج التـن النتائـة عـة مختلفـج الفعليـون النتائـل أن تكـويحتم ،الًـرأ مستقبـد تطـي قـالت) ةـالمجهول

  .ةـورة مسبقـا بصـتوقعه

شركة والتي وفيما يلي عرض لبعض المخاطر المتعلقة بصناعة التأمين الصحي وسوق تأمين الرعاية الصحية وأعمال ال

   .من المحتمل أن يكون لها تأثير على عمليات الهالل األخضر

  غيـاب سجـالت أعمال قائمـة .9.1
ونتيجـة لذلـك، .  جديـداً يدخـل إلـى سـوق تأميـن الرعايـة الصحيـةعضواًستكـون الهـالل األخضـر 

تتمتـع إدارة الشركـة . اشفهيـ انتشار اسمها التجاري القوي واسمهالـن تتمكـن مـن االستفـادة مـن تميـز 

 بالتركيـز علـى القيدصناعـة التأميـن الصحـي وهـي تنـوي أن تعـوض هـذا حافل في بسجـل مرجعـي 

 وباقتـران اسمهـا مـع اسـم الهـالل األخضـر ستتعـزز ا عالميـاتجارياسما يعـد ، والذي يتنـاإمـع تعاونها 

بحملـة تسويـق ودعايـة واسعـة النطـاق الهالل األخضر تقوم سـوف  ،ذلـكإضافة إلى . الشركةمصداقيـة 

وسيكون لهذا األثر في ". الهـالل األخضـر للتأميـن" التجاري تحـت العالمـة التجاريـة اسمهاتثبـت وجـود 

  .جذب العمالء وانتشار اسمها شفهيا

  للمنتجاتمحـدود تنوع  .9.2
 التأميـن ـوف تقـوم مبدئيـاً بتقديـم منتـج واحـد وهـواستنـاداً إلـى حقيقـة أن الهـالل األخضـر س

 والتي توفرها شركات الى عمالئهامنتجـات التأميـن األخـرى المحتملـة تقديم الصحـي، فإنهـا لـن تستطيـع 

إال . إلـى الحـد مـن نشاطهـا ليشمـل فقـط قطاعـاً محـدوداً مـن السـوقوسيؤدي هذا . التأمين العام األخرى

 إدارة الشركـة تؤمـن أنهـا لـن تتمكـن فقـط مـن تجـاوز هـذه العقبـة بـل ستذهـب أبعـد مـن ذلـك أن

ينمو بسرعة نتيجة بـأن تستفيـد مـن مزايـا بـدء نشاطهـا كشركـة تأميـن صحـي متخصصـة فـي سـوق 

  .قانون التغطية االجبارية

  منافسـة متوقعـة .9.3
 مثل  فـي السـوقتواجدا األخضـر منافسـة قويـة مـن شركـات أكثـر مـن المتوقـع أن تواجـه الهـالل

من ، ذلكوباإلضافـة إلـى . ، الشركـة األخـرى المتخصصـة فـي التأميـن الصحـي فـي أبوظبـيضمان

الشركـات الجديـدة التـي يتوقـع أن تدخـل سـوق صناعـة التأميـن من منافسـة الشركة المحتمل أن تواجه 

ها ستستطيع منافسة شركات توفير الرعاية الصحية إال أن إدارة الشركـة تؤمـن بـأن. فـي المستقبـل ولةالدفـي 

ووجـود فريـق إدارة يتمتـع بالخبـرة والعالقـات يتنـا إع األخرى بشكل قوي من خالل بناء عالقة متنية م

  . المتينـة فـي اإلمـارات
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   المطالباتمخاطـر  .9.4
. العمـالء علـى مستـوى العالـمن قبل مـ للمطالباتن مـن أكثـر القطاعـات عرضـة تعـد صناعـة التأميـ

تنـوي الهـالل األخضـر اتبـاع اإلجـراءات القياسيـة المتبعـة فـي هـذا النـوع مـن األعمـال مـن أجـل 

كمـا ستعمـل تسويـة المطالبـات محاولـةً منهـا للحـد إلـى أقـل درجـة ممكنـة مـن شكـاوى العمـالء، 

علـى التأكـد مـن تدريـب كافـة موظفيهـا بصـورة جيـدة فيمـا يتعلـق بخدمـة العمـالء كـي تضمـن 

  . خفضـة مـن شكـاوى وتظلمـات العمـالءننسبـة م

  قدرة الشركة علـى االحتفـاظ بأعضـاء اإلدارة الرئيسيين .9.5
رات فريـق اإلدارة العليـا فـي الشركـة يتوقـف أداء الشركـة إلـى درجـة كبيـرة علـى كفـاءة ومهـا

.  التنفيـذي والموظفيـن الذيـن يعملـون تحـت إشرافـه بصـورة مباشـرةالرئيسوبصـورة خاصـة علـى 

وتبعـاً لذلـك، فـإن خسـارة أي عضـو أو أكثـر مـن فريـق العمـل الرئيسـي قـد يتـرك أثـراً سلبيـاً 

  .  المحافظـة علـى نجاحهـاعلـى أداء الشركـة وقدرتهـا علـى

  السياسات التنظيمية .9.6
األخـرى فـي ميـة يظتنالتخضـع الشركـة لألنظمـة الصـادرة عـن الجهـات الحكوميـة والجهـات 

وتهــدف تلــك األنظمـة التـي يفرضهـا المسؤولـون المختصـون إلـى . اإلمـارات العربيـة المتحـدة

صحـي والمالـي ومـن حمايـة العمـالء واألطـراف األخـرى التـي التأكـد مـن نزاهــة القطاعيـن ال

وبالتالي قد تؤثر هذه األنظمة على نشاط الشركة وقد تحد من مقدرتها على تحقيق أهدافها تتعامـل مـع الشركـة، 

  .العملية

  الضرائــب .9.7
ت التـي تـزاول ال توجـد حاليـاً ضرائـب مفروضـة علـى األربـاح الصافيـة أو علـى دخـل الشركـا

وكذلـك بالمثـل، ال يترتـب علـى األفـراد فـي اإلمـارات . نشاطـاً مماثـالً لنشـاط الشركـة فـي اإلمـارات

 خارجة عن حدود وهي، تغييـرات بهـذا الصـددمن المحتمل أن تطرأ و. حاليـاً دفـع ضرائـب علـى الدخـل

  . ورة في هذه النشرةعلى نتيجة ادائها المذكمسؤولية الشركة وقد تؤثر 

  مخاطـر االستثمـار  .9.8
قد تصل الى خسارة فـي سـوق األوراق الماليـة علـى مخاطـر جمـة مدرجة ينطـوي االستثمـار فـي أسهـم 

وقد يتأثر سعر سهم الهالل األخضر بوضع األعمال السائد والظروف االقتصادية والسياسية، والتي تشمل . رأس المال

  .  الكليـةاألعمال المحلية واالقليميةلشركـة وعلـى ظـروف لالمالـي داء دون الحصر، األ

  المخاطـر الماليـة .9.9
فـي السائد حاليا السياسـي واالقتصـادي وفقا للوضع  ه النشرةيخضـع أداء الشركـة كمـا هـو مبيـن فـي هـذ

ية على بيانات ومعلومات عن كما ترتكز أعمال الشركة وتوقعاتها المال. منطقـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي

ويمكـن ألي تغيـر جوهـري يتعـارض مـع المنـاخ . الصناعة والسوق معلنة ومتواجدة أثناء كتابة هذه النشرة

  . لشركـةلالسياسـي واالقتصـادي الحالـي أن يؤثـر سلبـاً علـى األداء المالـي 

استراتيجيـة الشركـة وخططهـا وتوقعـات   علىالـواردة فـي هـذه النشـرةالمالية المعلومـات  وترتكز

النتائج أن يؤثـر سلبـاً علـى لهذه التوقعات ويمكـن ألي تغيـر جوهـري .  الموضحةمصروفاتهـا الرأسماليـة

  .المالية للشركة وعوائد استثمار للمساهمين

قبـل المعـرض ال تضمـن الشركـة أداءهـا فـي المست. تعكـس هـذه النشـرة رؤى وآراء المؤسسيـن

التـي قـد وفيما يلي بعض هذه العوامل . لمخاطـر غيـر معروفـة ولعناصـر أخـرى خـارج سيطـرة الشركـة

  : تـؤدي إلـى حصـول اختـالف وتبايـن بيـن توقعـات الشركـة والنتائـج الفعليـة التـي تحصـل عليهـا
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   .ةـات فعالـة نشاطـلشركلا ـيهون فـي يكـق التـي المناطـات فـن والسياسـر القوانيـتغيي 

اً ـة فعليـات القائمـب الشركـوق أو بسبـى السـدة إلـات جديـول شركـب دخـة بسبـادة المنافسـزي 

  .ةـات بديلـرح منتجـب طـى جانـذ إلـعندئ

   .مـدل التضخـد ومعـدالت الفوائـرف ومعـار الصـات أسعـتقلب 
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 حقوق األسهم .10

 استعراض لرأس مال الشركة .10.1
 مليون مائتان وخمسوندرهم موزع على ) 250.000.000( مليون مائتان وخمسونغ رأس مال الشركة يبل

من رأس المال %) 45(وقد اكتتب المؤسسون بـ . درهم للسهم) 1(سهم بقيمة اسمية قدرها واحد ) 250.000.000(

مئة وسبعة وثالثون المتبقية وعددها أما األسهم . سهم) 112.500.000(عشر مليون وخمسمائة الف واثنا بما يعادل مئة 

ويدفع كل مساهم اثنان . سهم فسوف تطرح لالكتتاب العام بموجب هذه النشرة) 137.500.000 (مليون وخمسمائة ألف

  .مصاريف اإلصدارفلس لكل سهم يكتتب به مقابل ) 2.5(ونصف 

 ملكية االسهم .10.2
 دولة االمارات العربية المتحدة في رأس مال الشركة بما جميع أسهم الشركة أسهم اسمية، ويجب أن تبقى ملكية مواطني

  .أو أكثر في كل االوقات% 75يعادل 

 حقوق المساهمين .10.3
  :يبين قانون الشركات التجارية ونظام الشركة األساسي حقوقا أساسية لحاملي األسهم وتتضمن ما يلي

  .إستالم األرباح المعلن عنها في إجتماع الجمعية العمومية 

  .في المستقبل قبل اآلخرين من غير المساهمينيتم طرحها سهم جديدة في الشركة ية أكتتاب بأأولوية اإل 

  .المشاركة في أي توزيع ألصول الشركة عند التصفية 

 .معاينة الميزانية العمومية وبيان األرباح والخسائر الصادرين عن الشركة 

  .إستالم إشعارات الدعوة إلجتماعات الجمعية العمومية للشركة 

  .المشاركة والتصويت في الجمعيات العمومية سواًء شخصياً أو بالتفويض 

معارضة أي قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة في حال عدم إلتزامه استخدام الحق القانوني ل 

 .بالقانون أو بنظام الشركة األساسي

ركات التجارية وعقد تأسيس الشركة مطالبة مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات بمراعاة أحكام قانون الش 

 .ونظامها األساسي في كل ما يصدر عنهم

  .الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة 

وللشركة شخصية إعتبارية مستقلة ومسؤولية كل مساهم محددة وتنحصر في قيمة مساهمته في رأس مال الشركة 

  .ى لسداد ديون على الشركةوبالتالي ال يجوز ألي طرف ثالث المطالبة بأي من أصول المساهم األخر

 نقل ملكية االسهم .10.4
بإستثناء أسهم المؤسسين، يسمح بالتداول ونقل ملكية األسهم عقب اإلعالن عن تأسيس الشركة نهائياً في الجمعية 

وسوف يتم التداول وفقا للقوانين والنظم المطبقة . ماليةأبوظبي لألوراق السهم في سوق األ العمومية التأسيسية وإدراج

. ويوضح النظام األساسي للشركة المرفق كامل تفاصيل اجراءات نقل ملكية األسهم. ي سوق أبوظبي لألوراق الماليةف

  .لن تقوم الشركة بإعطاء أي مشورة أو معلومات عن القيمة السوقية لألسهم

  أسهم المؤسسين .10.5
 ويستمر هذا المنع إلى أن ، اإلدارةال يجوز للمؤسسين نقل ملكيتهم لألسهم إال إلى مؤسسين آخرين أو ألعضاء مجلس

، يتم إصدار الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر لسنتين ماليتين على األقل من تاريخ إعالن تأسيس الشركة

  .بموجب قانون الشركات التجاريةوذلك 
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  التغييرات في رأس مال الشركة .10.6
 غير العادية للمساهمين بناءا على توصية من مجلس إدارة يمكن زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العمومية

وتتحقق الزيادة عن طريق إصدار أسهم جديدة أو بدمج االحتياطي أو جزء منه في رأس مال الشركة وإصدار . الشركة

يدة بما كتتاب باألسهم الجدمين حق األولوية في اإلويكون للمساه. أسهم بقيمة هذا الدمج أو بتحويل السندات الى أسهم

  .يتناسب مع حصصهم وبما يتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية

وإذا تم إصدارها بأكثر من قيمتها االسمية سيضاف الفارق . وال يجوز إصدار األسهم الجديدة باقل من قيمتها االسمية

كتتاب في األسهم باإلوستخصص للمساهمين الراغبين . الى االحتياطي القانوني حتى ولو جاوز بذلك نصف رأس المال

الجديدة أسهم تتناسب مع حصصهم الحالية آنذاك، مع األخذ باالعتبار أن ال تزيد االسهم الجديدة المخصصة لكل مساهم 

  .عن العدد الذي تقدم بطلبه عند االكتتاب

وضحة في قانون ويجوز للمساهمين بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة، ووفقا لألسباب واالجراءات الم

  .الشركات التجارية، أن يقرروا تخفيض رأس مال الشركة

  حقوق التصفية .10.7
في حال تصفية الشركة، يتم توزيع صافي األصول على المساهمين حسب نسب مساهمتهم في راس المال، بعد أداء ما 

  .على الشركة من التزامات وسداد القيمة االسمية المدفوعة لألسهم الى المساهمين

  ات األسهمشهاد .10.8
كتتاب في أسهمها بصورة صحيحة شهادة أسهم مؤقتة خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء تسلم الشركة كل مساهم قام باإل

وستستبدل الشركة الشهادات المؤقتة بأخرى دائمة مستقاة من واقع سجل األسهم . تأسيسها وتكون محتوياتها وفقا للقانون

وعند إدراج أسهم الشركة في . ين من أعضاء مجلس اإلدارة وتختم بختم الشركةبأرقام متسلسلة وتوقع من قبل عضو

  .سوق أبوظبي لألوراق المالية تسري القوانين والنظم الخاصة بهذا الشأن فيما يتعلق بإصدار شهادات األسهم

  إدراج األسهم في السوق المالي .10.9
 من تاريخ قرار االعالن بالتأسيس شهرخالل ركة بعد االنتهاء من إرسال إخطارات التخصيص للمكتتبين، ستقوم الش

بتقديم كافة المستندات القانونية وسجالت حملة األسهم الى سوق أبوظبي لألوراق المالية من أجل إتمام تسجيل 

   .المساهمين في النظام االلكتروني للسوق قبل بدء التداول باألسهم

  اجتماعات المساهمين .10.10
لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية بما في ذلك اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ستوجه الدعوة لجميع المساهمين 

ويجوز . للشركة، طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية، وللمساهمين الحق بالحضور شخصيا أو بمقتضى تفويض

ويعتبر مثل هذا . للمساهم أن يفوض نائبا عنه من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

من % 5وال يجوز لحامل التفويض أن يمثل بهذه الصفة أكثر من . التخويل نافذا إذا تم تأكيده بتفويض خطي خاص

  .أسهم الشركة

، وفي حال لم يكتمل النصاب سيكون 2008 يوليو 15وقد تحدد موعد االجتماع األول للجمعية العمومية التأسيسية في 

وسوف يقوم المؤسسون بتوجيه الدعوة الجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ، 2008يوليو  17االجتماع الثاني في 

خمسة عشر يوما للشركة بخطاب سيتم إرساله مرفقا بجدول أعمال الجمعية الى كل المساهمين بالبريد المسجل خالل 

تين تصدران باللغة العربية قبل كما سيتم اإلعالن عن ذلك في صحيفتين محلي.  من تاريخ إغالق االكتتاب يوما)15(

  .الموعد المحدد لالجتماع

وتصدر . وسيكتمل النصاب لإلجتماع األول للجمعية العمومية التأسيسية وفقاً لما هو وارد في قانون الشركات التجارية

اع الجمعية ويقدم المؤسسون في إجتم. باألغلبية لألسهم الممثلة في اإلجتماعالتأسيسية قرارات الجمعية العمومية 



48  

العمومية التأسيسية للشركة تقريراً عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي إستلزمتها والنشاطات التي قاموا بها 

  .واإللتزامات التي إرتبطوا بها بإسم الشركة على أن يكون ذلك مدعماً بكافة المستندات الثبوتية

  انعقاد الجمعيات العمومية العادية .10.11
 دعوة الجمعية العمومية العادية لالنعقاد مرة واحدة على األقل في السنة المالية للشركة أو إذا  طلب على مجلس اإلدارة

من رأس مال الشركة كحد أدنى أو إذا طلب منه مدقق حسابات % 30 منه ذلك عشرة مساهمين يملكون على األقل

من قانون ) 122( الحاالت المحددة في المادة الشركة ووزارة اإلقتصاد والتجارة بعد التشاور مع السلطة المختصة في

وتعتبر الجمعية العمومية العادية مكتملة النصاب إذا حضرها عدد من المساهمين يمثلون على األقل . الشركات التجارية

ستتم الدعوة للجمعية العمومية ، وفي حال عدم توفر النصاب المطلوب في االجتماع األول. من رأس مال الشركة% 50

 يوماً من تاريخ االجتماع األول وسيعتبر االجتماع  الثاني صحيحاً في جميع )30(ثالثين  أن تعقد في مدة أقصاها على

  .وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع. األحوال

  انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية  .10.12
وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك عدد . ية غير العادية بناًء على دعوة مجلس اإلدارةتجتمع الجمعية العموم

وتعتبر الجمعية العمومية غير العادية مكتملة النصاب . من رأس مال الشركة على األقل% 40من المساهمين يملكون 

وإن لم يكتمل النصاب المطلوب في . من رأس مال الشركة على األقل% 75 إن حضرها عدد من المساهمين يمثلون

يوما من تاريخ االجتماع األول، ) 30(، ستتم الدعوة الجتماع ثان على أن تنعقد في مدة أقصاها ثالثين االجتماع األول

وإذا لم يتوفر هذا . ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل

 يوما من تاريخ االجتماع )30(ثالثين جتماع توجه الدعوة الجتماع ثالث على أن يعقد في مدة أقصاها النصاب في اإل

الثاني ويعبر االجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وال تكون قرارات الجمعية نافذة في الحالة األخيرة إال 

العمومية غير العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في وتصدر قرارات الجمعية . بعد موافقة السلطة المختصة عليها

االجتماع ما لم تكن هذه القرارات متعلقة بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو بإطالة مدة الشركة أو حلها قبل الميعاد 

ر صحيحا إال إذا وفي هذه األحوال ال يكون القرا. المعين في النظام األساسي أو دمجها في شركة أخرى أو تحويلها

  .صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

  حقوق التصويت  .10.13
صوت واحد ويكون له والتصويت على كافة القرارات المطروحة للتصويت لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية 

  .سواء كان ذلك بحضوره أو بمقتضى سند تفويض أو تمثيلعن كل سهم يملكه 

  ء مجلس اإلدارة أعضامكافأة .10.14
وسيتم اتخاذ هذه . ساسي للشركة من النظام األ)34(المادة مجلس إدارة الشركة بموجب أعضاء يتم تحديد مكافأة 

  .القرارات بموجب أحكام قانون الشركات التجارية وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي

  تعديالت النظام األساسي .10.15
سي بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ووفقا ألحكام قانون الشركات يحق للمساهمين تعديل أحكام النظام األسا

  .التجارية

  البيانات المالية والمراسالت األخرى مع المساهمين .10.16
نسخة من تقريرها السنوي وبملخص نتائج مركزها المالي بعد سوف توفر الشركة لكل مساهم إمكانية الحصول على 

 .قانونينتدقيقه من قبل مدققي حساباتها ال

  توزيع األرباح .10.17
تحتسب أرباح الشركة الصافية على أساس دخل الشركة بعد خصم جميع المصاريف بما فيها اإلطفاء واالستهالك 

ووفقا ألحكام . جهة أي خسائر محتملة أو لمواجهة التزامات طارئة أو محتملةاوالمخصصات العامة التي اقتطعت لمو
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من االرباح السنوية الصافية تخصص لحساب االحتياطي القانوني % 10تطع قانون الشركات التجارية فيجب أن يق

  .من راس مال الشركة المدفوع% 50قدرا يوازي  االحتياطي ويقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع

وللجمعية العمومية بعد ذلك أن تقرر بناًء على ، وستكون األرباح الصافية للشركة عن كل سنة مالية قابلة للتوزيع

 كاحتياطات أو بتحويلها كأرباح مدورة إلى القابلة للتوزيعدارة بتخصيص كل أو جزء من األرباح صية مجلس اإلتو

عام كما جاء في نظام الشركة  وستقوم الشركة بإنشاء حساب احتياطي. رباحأالسنة التالية أو بتوزيعها على المساهمين ك

ألرباح في الجمعية لتوزيع عن وإذا أعلن . لهذا الحسابيلها وتحومن صافي األرباح السنوية % 10تخصيص لاألساسي 

، وفقا لقرار األرباح كما أعلن عنها والمتعلقة بكل سهم يحملهمن العمومية العادية فإن لكل مساهم الحق باستالم حصته 

  .مجلس إدارة الهيئة الخاص بالتداول والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية

وعلى . ساهم الحق في استالم حصته من األرباح الموزعة مباشرة بعد اعتماد الجمعية العمومية قرار توزيعهاوللم

وتستحق حصص األرباح للمساهمين المسجلة . مجلس اإلدارة تنفيذ مثل هذا القرار خالل ثالثين يوما من تاريخ اعتماده

  .عمومية السنوية لتوصية مجلس اإلدارة بدفع حصص األرباحأسماؤهم في سجل المساهمين عند تاريخ اعتماد الجمعية ال

ومن المتوقع أن يتبع مجلس االدارة سياسة متزنة في توزيع األرباح على األسهم بحيث تنمو حصص األرباح بتوافق 

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة حصص . مع نسبة نمو الدخل الصافي للشركة وضمن حدود التزامات الشركة إن وجدت

  .ح الشركة المدفوعة بتأن خالل السنوات التي تعقب تأسيسهاأربا
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 تفاصيل واجراءات االكتتاب .11

 البيانات األساسية .11.1
   قيد التأسيس–شركة الهالل األخضر للتأمين، شركة مساهمة عامة   الشركة

  أبوظبي، دولة االمارات العربية المتحدة  المقر الرئيسي

  2008يونيو   تاريخ عقد التأسيس

 من تاريخ صدور القرار الوزاري بـاإلعالن        بدًء مئة عام    مدة الشركة   شركةمدة ال

عن تأسيس الشركة، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يـتم انهاؤهـا أو              

  .تمديدها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة

الرئيسة التي تأسست الشركة مـن أجلهـا ممارسـة          غراض  األتكون    أغراض الشركة

  : نشاطات التالية سواًء في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجهاال

تقديم خدمات التأمين والضمان الصحي اإللزامـي واإلختيـاري          . 1

 .المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة

ويشمل عمليات التأمين   : التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية       . 2

ث السير والمرور ووسائل النقـل      ضد األضرار الناتجة عن حواد    

بما فيها السيارات وعن الحوادث الشخصية واألمراض وإصابات        

 .العمل
  .يجوز للشرآة مزاولة أنشطة التأمين األخرى خارج الدولة .3

ة المنصوص عليها أعـاله،     يللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيس     

  .الموضحة بالتفصيل في عقد تأسيسهامزاولة األعمال 

  . ديسمبر من كل سنة31 يناير الى 1من   نة المالية للشركةالس

إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عـن       / عين المؤسسون السادة    مدققي الحسابات

  .السنة األولى

  .درهم) 250.000.000(مليون  مائتان وخمسون  رأس المال

  .واحد) 1(درهم   القيمة االسمية للسهم الواحد

كتتاب باالضافة الـى    احد لكل سهم تدفع بالكامل عند اإل      و ) 1 ( درهم  سعر اإلكتتاب

  .اإلصدارفلس عن كل سهم مقابل مصاريف ) 2.5(اثنان ونصف 

درهم تمثـل   ) 112.500.000(وخمسمائة ألف   مليون   واثنا عشر مئة    رأس المال المدفوع من قبل المؤسسين

 ودفع  سهممن رأس المال حيث قام المؤسسون باإلكتتاب بهذه األ        % 45

 وقدرها اثنان ونصف    اإلصدارباإلضافة إلى مصاريف    قيمتها بالكامل   

  .فلس لكل سهم) 2.5(

  . سهم) 137.500.000(وخمسمائة ألف مليون  ة وسبعة وثالثونمئ   لإلكتتاب العامالمطروحةعدد األسهم 

 بمعدل ألف    سهم لكل مكتتب ومن ثم تتضاعف      )10.000(عشرة آالف     الحد األدنى لإلكتتاب العام

  .سهم بعد ذلك) 1.000(

لكل  سهم) 137.500.000(مئة وسبعة وثالثون مليون وخمسمائة ألف         الحد األعلى لإلكتتاب العام
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وسوف يحسب أي طلب اكتتاب بعدد يزيد عن هذا الحد األعلى  . مكتتب

  .على أساس الحد األعلى فقط

  ، ودار التمويلني، وبنك االتحاد الوطأبوظبي الوطنيبنك   بنوك االكتتاب

 الجدول الزمني لالكتتاب .11.2

  2008 / 6 / 14  تاريخ بدء االكتتاب

  2008 / 6 / 23  تاريخ اغالق االكتتاب

  2008 / 7 / 8   وإعادة األموال الفائضةتاريخ تخصيص األسهم

  2008 / 7 / 51  تاريخ انعقاد االجتماع األول للجمعية العمومية التأسيسية

  اع الثاني للجمعية العمومية التأسيسيةتاريخ انعقاد االجتم

  )في حال لم يكتمل النصاب في االجتماع األول(

71 / 7/ 2008  

  مصاريف اإلصدارمقابل  .11.3
 ماليين 10قدرت المصروفات والنفقات التي تلتزم الشركة بإدائها فى سبيل تأسيسها كشركة مساهمة عامة بحوالي مبلغ 

فلس عن كل ) 2.5( بمعدل اثنان ونصف إصدارمصاريف  خالل تحصيل درهم وسوف يتم تغطية تلك المصاريف من

كتتاب لألسهم وفي حالة تجاوز اإل. هم مكتتب فيهكتتاب عن كل سكل مساهم أن يقوم بسدادها عند اإلوعلى . سهم

 . عن األسهم غير المخصصة للمكتتبينمصاريف اإلصدارالمطروحة، فسوف يقوم المؤسسون بإرجاع 

  سهم سياسة تخصيص األ .11.4
لالكتتاب سيقوم المؤسـسون بتخـصيص أسـهم        األسهم المطروحة   عن  المكتتب بها   في حال زيادة الطلب على األسهم       

تقريب األرقام الى وفي حالة وجود كسور يتم    على المكتتبين بطريقة النسبة والتناسب،       لالكتتاب العام    المطروحةالشركة  

  .أقرب رقم صحيح

ة المطروحة لالكتتاب العام الى وزارة المالية لدولة االمارات العربية المتحدة قبل من أسهم الشرك% 5وسيتم تخصيص 

 بتعديل 2006لسنة ) 14(، وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم  في حال طلبت الوزارة ذلكالبدء في اجراءات التخصيص

 لوزارة المالية والصناعة االكتتاب  في شأن الشركات التجارية حيث يحق1984لسنة ) 8(أحكام القانون االتحادي رقم 

  .من األسهم المطروحة لالكتتاب العام%) 5(بما ال يتجاوز نسبة 

  كتتاب تمديد فترة اإل .11.5
كتتاب يمكن للمؤسسين تمديد فترة اإل ،كتتاب المحددة المطروحة لالكتتاب خالل فترة اإلكتتاب بكل األسهمإذا لم يتم اإل

  . والهيئةلطة المختصةوذالك بعد الحصول على موافقة الس

  وإعادة األموال الفائضةإشعارات تخصيص األسهم  .11.6
كتتاب بتخصيص األسهم واخطار المكتتبين خطياً بحصصهم يوماً من تاريخ اقفال باب اإل 14ستقوم الشركة خالل 

غ المدفوعة إذا تم رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم، سيقوم المؤسسون بإعادة جميع المبالو، تخصيصالالناتجة عن 

سهم عن العدد المعروض كما سيقوم المؤسسون في حالة زيادة الطلب على األ. من قبل المكتتبين الذين رفضت طلباتهم

. كتتاب عن األسهم التي لم تخصصب عند تقديمه لطلب اإلتكتتاب بإعادة رصيد األموال التي دفعها المكتفي هذا اإل

فلس عن كل سهم من ) 2.5( اثنان ونصف مصاريف اإلصدارما فيها مقابل مرتجعة بوستدفع الشركة كافة األموال ال

  .إغالق االكتتاب من تاريخ انخالل أسبوعالرئيسي كتتاب  وذالك بشيكات مسحوبة على بنك اإلاألسهم التي لم تخصص

  الكتتاب األحقية في ا .11.7
  :كتتاب العام في أسهم الشركة علىيقتصر اإل
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 ؛أو أكثر سنة 21 من البالغين عمر  المتحدة من األفرادمواطني دولة االمارات العربية . 1

 ؛ ودولةالالمملوكة بالكامل من قبل مواطني المسجلة في دولة االمارات العربية المتحدة والشركات والمؤسسات  . 2

 .دولة االمارات العربية المتحدةفي االتحادية وة ات المحليالمؤسسات والهيئات العامة للحكوم . 3

  كتتاب طلبات اإل .11.8
 بنوككتتاب من أحد فروع هذه الشركة استالم وتعبئة طلب اإلعلى الراغبين في التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم 

 حيث ،واضحة ومقروءةكاملة وكتتاب طلبات اإلالبيانات المعبأة بويجب أن تكون . ه النشرةكتتاب المذكورة في هذاإل

  .تم تحت أي ظرف قبول نسخ مصورة عن طلبات االكتتابولن ي. سيتم رفض الطلبات غير المكتملة أو غير الواضحة

  بيان الهوية .11.9
خالصة القيد التي تثبت هويته و  ساري الصالحيةجواز سفرأصل ونسخة عن تقديم من األفراد يجب على كل مكتتب 

تب، فيجب وإذا كان موقع الطلب هو شخص غير المكت .كتتاب المذكورة في النشرة لتتم معاينتها اإلبنوكإلى أحد فروع 

  .تقديم وكالة قانونية مصدقة أصوال مع نسخة منها

إظهار األصول لألوراق الثبوتية التالية وإرفاق صورة ) الشركات(كما يجب على المكتتبين من األشخاص اإلعتباريين 

  :عنها مع طلب االكتتاب

  .والسجل التجاريسارية المفعول  الرخصة التجارية للشركةأصل ونسخة من  

  .كة مبينا اسماء الشركاء فيهاسجل الشر 

 إضافة الى جواز  عن الشركة موثق ومصدق حسب األصولأصل وصورة عن التفويض بالتوقيع بالنيابة 

 .السفر األصلي للمفوض بالتوقيع ونسخة منه

  بنود وشروط االكتتاب .11.10
يس الشركة ونظامها األساسي كتتاب باألسهم وفقاً للبنود والشروط المذكورة في هذة النشرة وعقد تأسان يتم اإليجب 

 بنوككتتاب والذي يمكن الحصول عليه من احد الفروع المذكورة لمع هذه النشرة، إضافة الى طلب اإلالمرفقين 

وإن وضع . كتتاب بأألسهم وتملكها قبول النظام األساسي وقرارات الجمعية العمومية للشركةويترتب على اإل. كتتاب اإل

/ ولقد عين المؤسسون السادة. كتتاب الغياسيؤدي الى اعتبار طلب اإلكتتاب ى طلب اإلأي شرط من قبل المكتب عل

  .إرنست ويونغ كمدققين لالكتتاب للتأكد من صالحية كل طلب واستيفاءه لشروط االكتتاب

  :وعند استكمال وتقديم طلبات االكتتاب، يعتبر كل مكتتب مقرا بما يلي

أو (سهم الشركة على النحو المبين في طلب االكتتاب بانه تقدم بطلب لشراء عدد معين من أ .11.10.1

بناء على ووفقا للشروط المذكورة في هذة النشرة ) العدد المخصص له بعد انتهاء فترة االكتتاب

  .وعقد تأسيس الشركة ونظامها االساسي

 سهم مخصصة لذلك المكتتبأيه أيتعهد بدفع المبالغ المستحقة ويقر بأن الشركة لن تقوم بتسليم  .11.10.2

 .يه مبالغ مستحقة له حتى قيامه بتسديد كافة المبالغ المستحقة عليهأعادة إأو 

أنه فوض المؤسسين وبنك االكتتاب بأن يرسلوا له على مسئوليته الخاصة خطاب التخصيص  .11.10.3

الذي يبين عدد االسهم المكتتب عليها وعدد االسهم المخصصة لذلك المكتتب عن طريق البريد 

 .و على صندوق البريد المذكور في طلب االكتتابعلى عنوانه البريدي أ

أنه فوض المؤسسين وبنك االكتتاب بأن يرسلوا له على مسئوليته الخاصة شيكا بالمبلغ المرتجع،  .11.10.4

 عن طريق البريد على عنوانه البريدي أو على صندوق البريد المذكور في طلب ، وجدإن

 .تم االكتتاب منهاالكتتاب، أو رد تلك المبالغ الى نفس الحساب الذي 

 سحب أو الغاء أو تعديل طلب االكتتاب في أي وقت من االوقات بعد تقديمه الى مأنه يتعهد بعد .11.10.5

 .بنك االكتتاب
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أنه مسئول عن صحة ودقة واكتمال كافة المعلومات والمستندات المقدمة كجزء من طلب  .11.10.6

 .االكتتاب بما في ذلك جنسية المكتتب وعمره

  الدفع .11.11
 في هذة النشرة باالضافة الى دفع قيمة االسهم المكتتب ةاالكتتاب المذكوربنوك حد فروع أكتتاب الى يجب تقديم طلب اال

  :فيها بإحدى الطرق التالية

شركة الهالل "شيك مصرفي مقبول الدفع مسحوب على أحد البنوك في دولة االمارات العربية المتحدة لصالح  .1

  .بل الشيكات آجلة الدفع والتق")قيد التأسيس(ع .م.االخضر للتأمين ش

 .لدى بنك االكتتابشخصي من حساب داخلي تحويل  .2

ية طلبات في حالة سداد مبالغ االكتتاب بأية أال تتحمل الشركة أو أمين سجل المساهمين أو بنك االكتتاب المسئولية عن 

وجب على المكتتب االحتفاظ سيصدر بنك االكتتاب إيصاال باستالم طلب االكتتاب يت و.طريقة بخالف ما هو وارد أعاله

خر نسخة من طلب االكتتاب بعد تقديمها والتوقيع عليها وختمها آتعتبر و. به حتى استالمه إشعار تخصيص االسهم له

ويشمل هذا االيصال بيانات عن المكتتب وعنوانه وعدد . بختم بنك االكتتاب بمثابة إيصال استالم بالنسبة لطلب االكتتاب

  .يها والمبلغ المدفوع وتفاصيل طريقة الدفع وتاريخ االكتتاباالسهم المكتتب عل

  طلب االكتتابأو الغاء الحاالت التي يتم فيها رفض  .11.12
يحق لكل مكتتب تقديم طلب واحد فقط وفي حالة قيام أي مكتتب بتقديم أكثر من طلب واحد،  .11.12.1

تتب التي تزيد و عدد من الطلبات المقدمة من ذلك المكأيحتفظ مدير االكتتاب بحق رفض كافة 

 .ي اجراء يعتبره مدير االكتتاب مناسباأو اتخاذ أسهم له أيه أعلى طلب واحد وعدم تخصيص 

  .إذا لم يتم تسديد قيمة األسهم المكتتب بها حسب ما هو محدد في نشرة االكتتاب .11.12.2

كتتاب إل ابنكإذا سددت قيمة األسهم المكتتب بها بموجب شيك أو حوالة بنكية ولم يستطع  .11.12.3

  .خرل قيمة الشيك أو الحوالة لسبب أو آلتحصي

إذا لم يكن اسم المكتتب واضحا ومقروءا وكامال حسب المستندات الثبوتية التي يجب ارفاقها مع   .11.12.4

  .الطلب

  .كتتاب بعد  التاريخ المحدد إلقفال االكتتابإلإذا جرى ا .11.12.5

  .إذا لم يذكر عنوان المكتتب بالكامل وبوضوح .11.12.6
 شخص آخر باستثناء حالة أولياء األمر أو االوصياء أو النائبون كتتاب لصالحإلإذا تم تقديم ا .11.12.7

  .المجازون قانونا أو أشخاص لديهم وكالة خاصة موثقة حسب األصول

 .سهم )1.000(ألف كتتاب بأقل من مضاعفات إلاإذا تم  .11.12.8

 . سهم)10.000(وهو عشرة آالف كتتاب بأقل من الحد األدنى لالكتتاب إذا تم اإل .11.12.9

   االكتتاببنوككتتاب إلى إلب خاصة باستيفاء وتقديم طلب اتتتعليمات للمك .11.13
كتتاب بعناية وتمعن وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة وبوضوح والتأكد من إليجب قراءة طلب ا .11.13.1

  .استيفاء جميع البيانات المطلوبة

 :، وهذه الوثائق هي، وتقديم نسخة عنها للبنكوثائق بيان الهويةيجب إبراز أصل  .11.13.2

 ونسخة من خالصة القيد بما في ذلك الغالف والصفحات التي تحتوي على أصل: لألفراد 

 التي تحتوي على 26تفاصيل رب االسرة وتفاصيل المكتتب باالضافة الى الصفحة رقم 

ساري الصالحية سفر الجواز  إضافة الى أصل ونسخة من .تفاصيل االسم الكامل لرب االسرة

 .خالصة القيدو

خص غير المكتتب، فيجب تقديم وآالة قانونية مصدقة أصوال إذا آان موقع الطلب هو ش 
 .خة منهاسمع ن
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وأصل ،  والسجل التجاري سارية المفعول التجاريةةالرخصأصل ونسخة من : للمؤسسات 

، إضافة الى  عن الشركة موثق ومصدق حسب األصولوصورة عن التفويض بالتوقيع بالنيابة

  .وسجل الشركة مبينا اسماء الشركاء فيها، خة منهجواز السفر األصلي للمفوض بالتوقيع ونس

نسخة كتتاب ودفع المبلغ المطلوب يجب على المكتتب التأكد من استالم إلعند استكمال اجراءات ا .11.13.3

كتتاب مع التأكد من أنها مختومة وموقعة من قبل المفوضين بالتوقيع عن إلمن طلب االمكتتب 

لنسخة إلى حين استالم إخطار التخصيص والمبالغ كما على المكتتب االحتفاظ بهذه ا. البنك

 .المرتجعة إن وجدت

  كتتاب الخاصة بتسديد قيمة االكتتابإل ابنوكشروط  .11.14
يعتبر ايصال الدفع ملزما للبنك ما لم يحمل ختم بنك االكتتاب وتوقيع المفوضين بالتوقيع نيابة  .11.14.1

  .عنه؛ باالضافة الى ختم صراف البنك إقرارا باستالم المبلغ

 .حد البنوك العاملة في الدولةأيقبل بنك االكتتاب اال الشيكات المصرفية الصادرة عن ال .11.14.2

و خصم قيمة الشيكات المودعة والغاء طلب االكتتاب أيحتفظ بنك االكتتاب بحقه في عكس قيد  .11.14.3

 .يدت غير مدفوعةعاذا ا

رر لصالح يجب إرفاق الشيك المصرفي الصادر عن أحد فروع البنوك العاملة بالدولة والمح .11.14.4

وبنك االكتتاب غير . بطلب االكتتاب) قيد التأسيس(ع .م.شركة الهالل االخضر للتأمين ش

  .ي شيكات تحرر خالف ذلكأمسئول عن 

  كتتاب باألسهمإلمكان ا .11.15
ويجب . لمن يطلبهاكتتاب إللمذكورة والتي توجد بها طلبات اكتتاب اإل ابنوككتتاب باألسهم من خالل فروع إلسيتم ا

كتتاب كامالً وتسليمه بعد اإلطالع على هذه النشرة وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي إلى أي من إلطلب اتعبئة 

صحة المعلومات الواردة وسيطلب من المكتتبين أو من يمثلهم أو ينوب عنهم أن يؤكدوا . كتتاب المعنيةإلا بنوكفروع 

ويجب أن يكون كل طلب اكتتاب موقعاً . فيه االكتتاب الذي تم البنككتتاب بحضور مندوب مسؤول من إلفي طلب ا

 .بشكل واضح أو مصدقاً من قبل المكتتب أو من ينوب عنه
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 الملحقات

  عقد التأسيس
 النظام األساسي


