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طل هشام ناظر
الرئيس التنفيذي 

لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

بوبا العربية للتأمين التعاوني

www.bupa.com.sa
سنة التأسيس: 1997

عدد الموظفين: 1,800+
القيمة السوقية: 14.66 مليار ريال سعودي

تأسست بوبا العربية في عام 1997، كمشروع 
مشترك. وفي عام 2008، أصبحت شركة مساهمة 

عامة، ويعتبر ذلك أنجح طرح عام أولي لشركة تأمين 
في مجال الرعاية الصحية. 

االرتقاء بمجال 
التأمين الصحي

قــال طــل هشــام ناظــر، الرئيــس التنفيــذي لشــركة بوبــا العربيــة 
للتأميــن التعاونــي: “عملنــا بجــد علــى مــدار العشــرين عامــًا الماضيــة 

لنصبــح شــركة التأميــن الصحــي المفضلــة لــدى العمــالء فــي 
العالــم العربــي. ونضــع فــي مقدمــة أولوياتنــا مواكبــة احتياجــات 
عمالئنــا مــن خــالل توفيــر أفضــل المنتجــات والخدمــات ونســعى 
جاهديــن لنكــون شــركة رائــدة فــي قطــاع التأميــن الصحــي علــى 

المســتويين المحلــي والدولــي”.

ُتعد بوبا العربية شركة رائدة ساهمت في إحداث تحّول إيجابي 
ضمن قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، 

بدعم من شريك رأس المال “بوبا”، من مجال إنشاء البنية 
التحتية المحلية إلى تنفيذ الخدمات اللوجستية األساسية. 

وأشار ناظر إلى أن االبتكار هو أحد أهم مقومات نجاح الشركة، 
حيث أصبح الركيزة األساسية لثقافة الشركة وقال: “تمكّنا من 
إرساء ثقافة عمل مميزة على مدار األعوام الماضية. وأنا فخور 
بالعدد المتزايد من الموظفات في شركتنا، والذي يتجاوز حالًيا 
30% من القوى العاملة لدينا - ربما أعلى نسبة بين الشركات 

المدرجة في السعودية.
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وتماشيًا مع األهداف التي تطمح المملكة إلى تحقيقها، تضع 
شركة بوبا العربية التعليم في مقدمة أولوياتها، وتسعى 
باستمرار إلى تعزيز االبتكار والتطوير الذاتي من أجل تلبية 
متطلبات عمالئها المتغيرة، إذ أصبح العمالء أكثر إلمامًا 

بالتكنولوجيا مما دفع بشركة بوبا العربية إلى التكيف مع الوضع 
الجديد من خالل التحول من شركة تأمين صحي بشكل أساسي 

إلى شركة أكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية.

على سبيل المثال، طورت شركة بوبا العربية برنامجي “راحتكم” 
و”طبُتم”، واألخير هو برنامج صحي يوفر خدمات الرعاية الصحية 

إلى أكثر من مليوني عميل. ويسهم كال البرنامجين في تسهيل 
اإلجراءات العملية وخفض وقت انتظار العمالء، مما يعزز تجربة 

العمالء بشكل كبير. وقال ناظر: “يعود جزء كبير من نجاحنا 
المتواصل إلى قدرتنا على التكيف السريع وتحسين منتجاتنا 

وخدماتنا لتلبية احتياجات عمالئنا المتزايدة”.

تسهم التكنولوجيا في تغيير بيئة العمل التشغيلية، كما هو 
شأنها في باقي المجاالت، ولذلك تلتزم شركة بوبا العربية 

بسعيها إلى تحديث التأمين الصحي من خالل االعتماد على 
التقنيات الرقمية. واستثمرت الشركة مؤخرًا في مصنعها 

الرقمي الذي يركز على تطوير وتقديم أفكار جديدة ومبتكرة إلى 
السوق السعودية.

تهتم الشركة بالصحة العامة وتركز على تعزيز جودة حياة 
المواطنين السعوديين من خالل رفع مستوى الوعي بأهمية 

التأمين الصحي، وتشجيع األجيال الشابة على االهتمام بصحتها 
لتكون أكثر صحة ونشاطًا.

واختتم ناظر حديثه قائاًل: “باعتبارنا شركة ديناميكية توفر 
عروضًا مميزة وتتمتع بسجل حافل من النجاح، فإن انفتاحنا على 

األسواق العالمية يشير إلى النمو المتواصل والنتائج الجيدة التي 
نحققها، مما سيتيح لنا توفير المزيد من العروض إلى المقيمين 

في المملكة”.

2 مليون
عميل تتم خدمتهم يوميًا عبر خدمتي 

راحتكم وطبتم 

قطاع الخدمات المالية
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تأسســت شــركة بوبــا العربيــة منــذ أكثــر مــن 20 عامــًا، وتعتبــر واحــدة 
مــن أولــى شــركات التأميــن الصحــي فــي المملكــة، وأدت دورًا 

رئيســيًا في تطوير الســوق باعتبارها شــركة رائدة في هذا القطاع 
بفضــل مالييــن المشــتركين بخدماتهــا. وُتعتبــر الشــركة أكبــر مــزود 

لخدمــات الرعايــة الصحيــة فــي البــالد وتمتــاز بخدماتهــا التــي تواكــب 
المعاييــر الدولية.

ويشــّكل ماليين الســعوديين غير المشــتركين بالتأمين الصحي 
أحــد عوامــل النمــو الهامــة التــي مــن الممكــن أن تســهم فــي تنميــة 
قطــاع التأميــن الصحــي، كمــا تمثــل الفجــوة بيــن العــرض والطلــب 
وانتشــار األمراض المزمنة عوامل أخرى يمكن أن تســهم كذلك 

فــي نمــو القطــاع. ويوفــر كل مــن التحــول االقتصــادي وتركيــز 
الحكومــة علــى قطــاع الرعايــة الصحيــة المزيــد مــن الفــرص مثــل 

متطلبــات التأميــن الصحــي المتجــددة للــزوار الذيــن يأتــون لتأديــة 
مناســك الُعمرة والســياح.

وطورت الشركة بعض البرامج األساسية في إطار سعيها لتعزيز 
تجربة العمالء، إذ يوفر برنامج “طبُتم” للرعاية الصحية الشاملة 

مجموعة من الخدمات بما في ذلك إدارة األمراض المزمنة 
ودعم األمومة، حيث استفاد أكثر من مليوني شخص من هذه 

الخدمة حتى اآلن. باإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء برنامج “راحُتكم” 
إلدارة تجربة العمالء وتوفير أفضل سبل العالج للمريض.

تحرص شركة بوبا العربية على االبتكار لتبقى رائدة في السوق 
ومن أجل توفير أفضل الخدمات لعمالئها. وأنشأت الشركة قسمًا 

متخصصًا ُيدعى “المصنع الرقمي” يركز على تصميم تجربة 
عمالء رقمية سلسة واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء 

االصطناعي من أجل تحسين العروض التي توفرها الشركة.

ُتعد الرعاية الصحية أحد المحاور الرئيسية التي تركز عليها رؤية 
المملكة 2030، والتي تتضمن خطة لتحسين الحصول على 

الخدمات الصحية وتعزيز جودة وكفاءة الرعاية الصحية والوقاية 
من المخاطر الصحية. وتدعم شركة بوبا العربية هذا التوجه من 

خالل التأمين الصحي عالي الجودة ونشر برامج التوعية وتلبية 
احتياجات التأمين الصحي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
التي ال تغطيها شركات التأمين في كثير من األحيان. ونجحت 

الشركة في توظيف المواهب السعودية مع مراعاة تنوعها حيث 
تشكل النساء 33% من القوى العاملة البالغ عددها 1,800.

إعادة صياغة قطاع التأمين الصحي من خالل 
البرامج المبتكرة

تأسست بوبا العربية في عام 1997 كمشروع مشترك مع 
مجموعة بوبا في المملكة المتحدة، وتعتبر واحدة من أولى 

شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية. وفي 
عام 2008، أصبحت بوبا العربية شركة مساهمة عامة بشكل 

رسمي، ويعتبر ذلك أنجح طرح عام أولي لشركة تأمين في 
مجال الرعاية الصحية حيث فاق االكتتاب نسبة 900%. ويمتلك 

المستثمرون األجانب حاليًا نحو 43% من أسهم الشركة.

وباعتبارها شركة رائدة في هذا القطاع، تقدم بوبا العربية 
منتجات وخدمات مخصصة لتوفرها إلى أكبر الشركات السعودية 

مثل “سابك” والبنك األهلي وكذلك الشركات الصغيرة 
والمتوسطة والعمالء المباشرين. وتمكنت بوبا العربية من خالل 

الشراكة مع شركة بوبا العمالقة للتأمين الصحي التي تتخذ من 
المملكة المتحدة مقرًا لها، من استخالص أفضل الممارسات 

والقواعد الطبية العالمية من جميع أنحاء العالم وتوطينها 
لتناسب السوق السعودية. ويستفيد أعضاء بوبا العربية من 

شبكة عالمية تشمل أكثر من 10 دول عبر خمس قارات.

تفخر بوبا العربية بأنها شريك في الرعاية الصحية وليست مجرد 
شركة توفر خدمات التأمين الصحي. وبالتالي تتطلع الشركة 
دائمًا إلى تحسين تجربة عمالئها وتطوير البرامج التي تلمس 

حياة المرضى اليومية، حيث طورت الشركة برامج مبتكرة تساعد 
المشتركين بالتأمين وأفراد عائالتهم على مواجهة التحديات 

الصحية، ومن هذه البرامج برنامجا “طبُتم” و”راحتكم”.

يشمل برنامج “طبُتم” مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي 
تتجاوز مجرد توفير التأمين الطبي لتزود المشتركين وعائالتهم 

برعاية صحية شاملة. ويوفر برنامج “طبُتم” مجموعة من 
خدمات الرعاية الصحية مثل التطعيمات المنزلية وخدمات 

مختبرات التحليل وإعادة صرف األدوية لألمراض المزمنة 
وخدمات االستشارات الطبية الدولية إلى المشتركين بمعدل 

55,000 مشترك شهريًا. 

أما برنامج “راحتكم” فقد تم تصميمه من أجل تسهيل مراحل 
عالج المرضى داخل المستشفيات. وتركز بوبا العربية من خالل 
هذا البرنامج على اإلدارة الميدانية للعالج واالستجابة السريعة 

لطلبات العالج المسبقة وتوفير الدعم بعد دخول المريض 
للمستشفى. ويسهم البرنامج في تقليل وقت االنتظار بنسبة 
50%، ويمكن للعمالء الوصول إلى مندوبي الشركة وأطبائها 

عبر 70 مستشفى. ويستفيد أكثر من 40,000 مشترك من 
خدمات برنامج “راحتكم” بشكل شهري.

تتمتع “بوبا العربية” للتأمين التعاوني بسجل حافل يمتد على 
مدار 20 عامًا وتواصل توفير أفضل خدمات التأمين الطبي 

ألعضائها إلى جانب الخدمات والبرامج التي تواكب مراحل العالج 
وصواًل إلى الشفاء. وفي عام 2019، استثمرت الشركة بشكل 

كبير في تطوير قسم مخّصص يركز على االبتكارات الرقمية، 
وتتمثل مهمته في تعزيز مراحل العالج وتحسين كفاءة العمل 

داخل الشركة. 
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