
وذلك بهده ا حلهلهعهو   ه ه  

مبالغ مالية بهيهيهج وحه، له   

 هه ههمهها بهه ا حأمهها  حلهه هه مههيهها 

حاللههمحمههد مههلهه    مهها أههبهه  

حلهه ولههة  وقا قأمهها  ق ههوح  

حل  ميا حألخجى مث  حله ه مهيها 

حل كمي د  ل   قمعاجه ما أب  

شجكات حل  ميا  بليث يهمهكها 

حلههلههعههو   هه ههيههدهها مهها خهه   

مكا ب حلشجكات حلجمهمهيهة قو 

وكهههه وههههدهههها وومهههه ههههاوههههدهههها 

حلمجخعيا أا هو هيها مها أهبه  

 .إ حج  حل  ميا

ويذكج قا مك هب حله ه مهيها حيلهمحمهد 

حلمول  حل ابع ل  لا  حالج  د لشجكهات 

حل اميا هو حلحدة حلوليه   حلهمهخهولهة 

بإع حج وثاو  حل  مهيها حيلهمحمهد مها 

 .حلحدات حللكومية

فد إ اج حل عهاوا حلهمهشه هجك 
بيا ك  ما حال هلها  حالج  هد 
لشجكات حله هامهيها ومه يهجيهة 
حألمها حلههعهاش وبشههكه  خهها  
إ حج   ههجخههيهه  حلههمههجكههبههات 
وحلموحأيا حف  ح عباح يهوش 
حلمههههههبههههههت حلههههههمههههههوحفهههههه  

حلهههمهههكههه هههب   2018/6/30
حلههمههولهه   حخهه  لههجش مههجكههم 
 جخي  حلم   فد مهلهافه هة 

  .حلب قاء

و هه  ههد هههذه حلههخهه ههو  مهها 
حل جفيا بد ا حل مدي      
حلموح  يا وخاعة ما كهبهاج 

حلما وحل ماء له هوححه  حلهمهكه هب  حخه  
لجش حل جخي  مما يمكها حلهمهوح ه هيها 
ما إ حام معام  دش و ح يه   هجخهيه  
مجكبا دهش بهامهج  وأهت مهمهكها لهيهث 
  محش هذه حل   عات مع حمه هجح هيهحهيهة 
ك  ما حال هلها  وحألمها حلهعهاش له هوفهيهج 

  .قحو  حلخ مات فد وأت أيامد

كذلك حاء  ق  حلمك ب إله   حخه  لهجش 

مجكم  جخي  حلم   فهد إ هاج مهعهد 

م يجية حألما حلعاش لملاجبة حألشخها  

قعهههلهههاب حلمهههوحبههه  وحلمهههمهههامهههج  

وحلمل اليا حلذيا يم ي وا حلموح ه هيها 

قماش مجحكم حل جخي  و ضه هيه هدهش مها 

خ   حال  اء ب  دش يهمهثه هوا حلهمهكه هب 

حلمول  قو ق دش يمث وا شجكات حل  ميا 

 حي لا  حالج  د لشجكات حل  ميا و وجح ، حل  جيبية

 االصدار الثالث                 

 

 حلمك ب حلمول  ل  اميا 
  يباشج ق مال، ما  حخ  لجش مجكم  جخي  حلم    مدي      حلموح  يا

 شج   وجية حلك جو ية  ع ج  ا حالما ة 

 حلعامة لإل لا  حلعاش حلعجبد ل   ميا

 2018 مب مبج    المملكة االردنية الهاشمية 

وما خ   حلبج امج حل  جيبد  ش  عجيا حلمشاجكيا 
بآلية  م   وحوج  عويضات حلمجكبات فد شجكات 
حل  ميا ما لل ة مجححعة حلمؤما ل، قو حلم ضجج 
لشجكة حل  ميا لليا حم كما  ححجحءحت حل عويض 
و وأيع، حلمخالعات و فع حل عويض مع حمث ة 
و  بيقات  م ية ما وحأع  م  شجكات حل  ميا 
حليومد بد ا  عمي  حلخبجحت لمو فد حلشجكات 
و با   حل حاجب وحلمع ومات وبما يمدش فد مج ة 

 .ل  حلم البات وحيعا  حللقو  العلابدا
حالع حج وحل ي يات وححجحءحت "بج امج بع وحا   -

وما خ   "  حل عويض فد   مي ات حللجي 
حلبج امج  ش حل عجيا ب  مي ات حللجي  ووثيقة 
حل  ميا حلمعياجية وحالخ اج حالضافية حل د يمكا 
 ي ي دا بوثيقة حللجي  وححجحءحت حل عويض 
وشج  حل مبية فد   ميا حللجي  و  بيقات ح ا   

 .حل  ميا فد   مي ات حللجي 
ويذكج حا هذه حلبجحمج    د ح محاماً مع حلخ ة 
حل  جيبية حل د ي  مدا حي لا  حالج  د لشجكات 

 .بج امحاً   جيبياً  30وحل د  ضش  2018حل  ميا لعاش 

حخ  ش حي لا  حالج  د لشجكات حل  ميا ق ما      ما 
حلبجحمج حل  جيبي، حل د  ق ها حي لا      حلمم وى 

 :حلعجبد وم دا
حلمبا ئ "بج امج بع وحا   مي ات حلممؤولية   -

 .ما ة( 18)بوحأع " وحلمفاهيش
وما خ   حلبج امج حل  جيبد فق   ش  عجيا حلمشاجكيا 
ب هش حلمبا ئ وحلمفاهيش حلم ع قة ب  ميا حلهمهمهؤولهيهات 

ق هوح هدها  ) وكذلك     ما بوحل   اميا حلممهؤولهيهة 
 هه مههيهها ) ومهه ههدهها (  شهجو ههدهها وقمهها حالكهه هه ههاب فههيههدهها

حلممؤولية حلم  ية    ميا حلممؤولية حلمد ية   ه مهيها 
ممههؤولههيههة جب حلههعههمهه    هه مههيهها ممههؤولههيههة حلههمهه جحء 

 Cyber)  ميا حلحجحوش حاللك جو ية   D&Oحل  فيذيا 

Risk Insurance)  وكما  ضهمها حلهبهج هامهج حمهثه هة
 م ية للوح ث حلمهمهؤولهيهة وكهيهفهيهة حله هعهامه  مهعهدها 
و موية م البهات  ه مهيها حلهمهمهؤولهيهة وحلهمهمه ه ه حت 
حلم  وبة و وج مموي حلخماوج فد ل  حلم البات ذحت 

  .حلمبالغ حلكبيج  وحالحجحءحت وحالما حلم بعة

بوحأع   "  م البات   ميا حلمجكبات"بج امج بع وحا   -
 .ما ات يومياً  6ما ة   جيبية بمع   ( 18)



أعلنت مؤسسؤ ؤة الؤنؤعؤب الؤ ؤ  ؤ  

، عؤ  دؤب ر " ساما" ال  ودي 

ق ار تحبيؤ  الؤوقؤيؤعؤة الؤمؤو ؤب  

للتأمي  اإللزام  على الم كبؤا،، 

 الت  م  المع ر  ْبء ال مل  ؤهؤا 

ا مؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤاريؤؤؤؤؤ   اعؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤار 

الؤؤؤؤمؤؤؤؤوا ؤؤؤؤ  هـؤؤؤؤ 1439/12/15

 مؤؤؤؤ  أ ؤؤؤؤ   م، 2018/08/26

الت بيال، الُمبخلة على الؤوقؤيؤعؤة 

المو ب  للتأمي  اإللؤزامؤ  عؤلؤى 

الم كبا، أنؤهؤا أدؤبؤحؤت تؤ ؤ ؤ  

سائ  الم كبؤة الؤمؤسمؤ  عؤلؤيؤهؤا 

ؤا  مؤا  ؤو   18البالغ عم ه  عام 

 يحمل رخصة قياد   ذلك خؤال  ؤا 

للم مول  ه سا ع ؤا،  ؤيؤ  كؤانؤت 

الوقيعة ال ت    م  يؤعؤل عؤمؤ ه 

ؤا، كؤمؤا تؤف   ؤا ؤة  21ع   عؤام 

التزام على ش كة التأمي   إيؤبا  

مؤؤبؤؤلؤؤغ الؤؤتؤؤ ؤؤويؤؤ   ؤؤ ؤؤب ت ؤؤويؤؤة 

الؤؤمؤؤ ؤؤالؤؤبؤؤة مؤؤ  خؤؤالل الؤؤحؤؤ ؤؤا  

البنك  للمؤ ؤتؤ ؤيؤب مؤبؤاشؤ   عؤ  

ط ي  رقف الؤحؤ ؤا  الؤمؤصؤ  ؤ  

 .(IBAN) الب ل 

 تضمنت الت بيال، على الوقيعؤة 

ا تنظيف استعبال الؤمؤ ؤالؤبؤا،  أيض 

الُم تنب  على  كف قضائ  قؤا ؤل 

للتن يذ  حي  يمك  تعبيمؤهؤا مؤ  

الشخص ال بي   أ  مؤ  يؤمؤ ؤلؤه 

نؤؤظؤؤامؤؤي ؤؤا أ  الؤؤمؤؤمؤؤ ؤؤل الؤؤنؤؤظؤؤامؤؤ  

للشخص االعتبؤاري الؤذي لؤحؤ  

 ه   ر نؤاتؤع عؤ  خؤ ؤ   ؤيؤ  

مؤؤعؤؤبم ) م ؤؤتؤؤ ؤؤنؤؤى  ؤؤ  الؤؤوقؤؤيؤؤعؤؤة 

، أ  قؤيؤام الؤمؤسمؤ  لؤه )الم البة

 ؤإ ؤؤالر شؤؤ كؤؤة الؤؤتؤؤأمؤؤيؤؤ ، كؤؤذلؤؤك 

نُؤؤظؤؤمؤؤت سلؤؤيؤؤة ت ؤؤويؤؤة مؤؤ ؤؤالؤؤبؤؤة 

المؤ كؤبؤة الؤمؤتؤضؤ ر  الؤتؤ  يؤتؤف 

 دال ها قؤبؤل تؤعؤبيؤف الؤمؤ ؤالؤبؤة 

 ؤؤحؤؤيؤؤ  يؤؤعؤؤوم مؤؤعؤؤبم الؤؤمؤؤ ؤؤالؤؤبؤؤة 

 تز يب الش كة  ال واتي  ال  لؤيؤة 

لؤؤالؤؤدؤؤالر  يشؤؤتؤؤ ط مؤؤبؤؤاشؤؤ   

الؤؤحؤؤاد  مؤؤ  الؤؤوؤؤهؤؤة الؤؤمؤؤخؤؤولؤؤة 

 ؤؤمؤؤبؤؤاشؤؤ تؤؤه  تؤؤز يؤؤب الشؤؤ كؤؤة 

 ؤؤتؤؤعؤؤ يؤؤ  تؤؤعؤؤيؤؤيؤؤف أ ؤؤ ار  ؤؤاد  

الؤؤمؤؤ كؤؤبؤؤة  ؤؤ ؤؤب الؤؤحؤؤاد   قؤؤبؤؤل 

اإلدؤؤالر الصؤؤادر عؤؤ  الؤؤوؤؤهؤؤة 

 .الم خصة

قؤة،  ؤعؤب    ح ب الوقيعة الؤمؤحؤب،

ُعبلت مب   ش ار ش كة التؤأمؤيؤ  

الت  يلتزم  ها الؤمؤسمؤ  لؤه عؤنؤب 

الؤتؤ ؤيؤيؤ  ) قيامه  ت يي  جوهؤ ي 

الؤؤذي يؤؤسدي  لؤؤى  يؤؤاد  ن ؤؤبؤؤة 

ا تمال  قؤو  الؤخؤ ؤ  أ  يؤسدي 

 ذلؤك خؤالل )   لى  ياد  ج امؤتؤه

يوم عمل،  يمؤا كؤانؤت الؤمؤب   20

سا ع ا خؤالل عشؤ   أيؤام عؤمؤل، 

    المعا ل يؤوؤب عؤلؤى شؤ كؤة 

ؤ  لؤه  ؤ   التأمي   خؤ ؤار الؤمؤسمه

 ؤال ر ؤؤبؤؤتؤؤهؤؤا  ؤ   يؤؤاد  مؤؤبؤؤلؤؤغ 

  ا   على االشت اك، أ   عؤاد  

جؤؤزء مؤؤنؤؤه  ؤؤ   ؤؤال خؤؤ ؤؤ  

كما أدبحت الؤوقؤيؤعؤة .  االشت اك

تُ    المسم  له أ  ال ؤائؤ   ذا 

كؤانؤؤت رخصؤؤة قؤؤيؤؤادتؤه مؤنؤؤتؤهؤؤيؤؤة 

  قع  اد  هو الؤمؤتؤ ؤبؤب  ؤيؤه 

) 50)  قام  توبيب رخصته خالل 

يوم عمل،  ينما سا ع ؤا  ذا كؤانؤت 

رخصة الؤعؤيؤاد  مؤنؤتؤهؤيؤة   قؤع 

 اد  ت بب  يه الؤمؤسمؤ  لؤه أ  

ال ائ   إن هذه الحالة تُؤ ؤب مؤ  

 م  الحاال، الت  يح  لشؤ كؤة 

التأمي  ال جو  على المسم  لؤه 

. د ن  عؤ ؤؤاء مؤؤهؤلؤؤة لؤؤتؤوؤؤبيؤبهؤؤا

كذلك أُ يف  لؤى  ؤاال، اإللؤ ؤاء 

الؤؤتؤؤ  يؤؤحؤؤ  لشؤؤ كؤؤة الؤؤتؤؤأمؤؤيؤؤ  

 للمسم  له  ل ؤاء الؤوقؤيؤعؤة  ؤ ؤب 

 دبارها،  جؤود  قؤيؤعؤة تؤأمؤيؤ  

 بيلة تُ    ال ت   المتبؤعؤيؤة مؤ  

 .الوقيعة المزمع  ل اؤها

  موجب الوقيعة المؤحؤبقؤة،  ؤعؤب 

ُعؤؤبلؤؤت سلؤؤيؤؤة ا ؤؤتؤؤ ؤؤا  مؤؤبؤؤلؤؤغ 

االشت اك الذي يُ اد لؤلؤمؤسمؤ  لؤه 

عنب  ل اء الوقيؤعؤة لؤيؤكؤون   ؤ  

األيام الم تهلؤكؤة مؤع األخؤذ  ؤ  

االعتبار  خصف ال سوم اإلداريؤة 

 ؤبال  )  رياال  كحب أقصؤى 25مبلغ )

م  جب ل اإلل اء المتضم   تؤ    

س يان الوقيعة قبل طلب اإللؤ ؤاء 

 الوزء الؤنؤ ؤبؤ  مؤ  االشؤتؤ اك 

الؤؤذي تؤؤلؤؤتؤؤزم الشؤؤ كؤؤة  ؤؤب ؤؤ ؤؤه 

كؤمؤا ال تُؤلؤزم شؤ كؤة . للمسم  له

التأمي   ب ع االشت اك الؤمؤتؤبؤعؤ  

مؤتؤ ؤلؤعؤة  -    ال  جود م البة 

 الوقيعة الُمزمع  لؤ ؤاؤهؤا  عؤلؤى 

تزيب قيمتها عؤ    -الم كبة ذاتها 

 .قيمة المبلغ الم ت ض  عادته

 منحت الوقيعة للمسم  لؤه  ؤ  

تعبيف شكوى عؤ  طؤ يؤ  مؤوقؤع 

عؤلؤى اإلنؤتؤ نؤت "  سامؤا تؤهؤتؤف" 

  sa.Samacares.www   ؤ 

 ال عبم التزام الش كة  تؤ ؤويؤة 

الم البا، خالل ال ت   النظؤامؤيؤة 

د ن  جود سؤبؤب نؤظؤامؤ ،  ؤبال  

م  التوجه  لى لوان ال صؤل  ؤ  

المنا عا،  المخال ا، التأمينؤيؤة 

كما ُعبلت مؤب  الؤتؤعؤادم . مباش  

لؤؤلؤؤبعؤؤوى الؤؤنؤؤاشؤؤ ؤؤة عؤؤ   قؤؤيؤؤعؤؤة 

التأمي  لؤتؤكؤون خؤمؤا سؤنؤوا، 

 ؤؤيؤؤمؤؤا .   ؤؤبال  مؤؤ  قؤؤال  سؤؤنؤؤوا،

أع ت الح  لش كة التؤأمؤيؤ   ذا 

كؤؤانؤؤت الؤؤمؤؤ كؤؤبؤؤة م ؤؤ  قؤؤة أ  

ا الؤؤ جؤؤو  عؤؤلؤؤى  مؤؤأخؤؤوذ  ق ؤؤ  

المت بب    الحاد ، أ  المسمؤ  

ؤؤ   لؤؤه  ؤؤ   ؤؤال مؤؤا  ذا لؤؤف يُؤؤخؤؤ  

الوها، المختصة عؤ  ال ؤ قؤة، 

 .الست داد ما د  ته لل ي 

     الت بيال، الؤُمؤبخؤلؤة عؤلؤى 

الؤؤوقؤؤيؤؤعؤؤة الؤؤمؤؤو ؤؤب  لؤؤلؤؤتؤؤأمؤؤيؤؤ  

اإللزام  عؤلؤى الؤمؤ كؤبؤا،،  ؤعؤب 

نُعلت      اال، الؤ جؤو   لؤى 

اسؤؤتؤؤ ؤؤنؤؤاءا، الؤؤوقؤؤيؤؤعؤؤة،  يؤؤعؤؤصؤؤب 

 حاال، ال جؤو  أخؤ ؤار مؤحؤبد  

عنبما ينتع عؤنؤهؤا  ؤ رغ لؤلؤ ؤيؤ  

 إن ش كؤة الؤتؤأمؤيؤ  )  المتض ر) 

تلتزم  ت ويضه قؤف ت ؤتؤو ؤ  مؤا 

د ؤؤ ؤؤتؤؤه مؤؤ  الؤؤمؤؤسمؤؤ  لؤؤه، أمؤؤا 

االست ناءا،  ه  أخ ار مؤحؤبد  

عنبما ينتؤع )   ي  ُم  ا  تأميني ا) 

) الؤمؤتؤضؤ ر) عنها   رغ لؤلؤ ؤيؤ  

 إن المؤتؤ ؤبؤب  ؤالؤحؤاد  يؤلؤتؤزم 

 مؤؤ  أ ؤؤ    ؤؤاال، .   ؤؤتؤؤ ؤؤويضؤؤه

الؤؤؤ جؤؤؤؤو  الؤؤؤؤمؤؤؤؤنؤؤؤعؤؤؤؤولؤؤؤة  لؤؤؤؤى 

االسؤؤؤتؤؤؤ ؤؤؤنؤؤؤاءا،  ؤؤؤ  الؤؤؤوقؤؤؤيؤؤؤعؤؤؤة 

الُمحبقة؛ الت حيؤ،، أ   ذا كؤانؤت 

الم كبة م ت ؤمؤلؤة  ؤ  أي نؤو  

م  أنوا  ال باقا، أ     تحبيؤب 

س عة االن ؤال  أ   ؤ  تؤوؤ  ؤة 

اخؤؤتؤؤبؤؤار الؤؤعؤؤبر ، أ   ذا كؤؤانؤؤت 

الم كبة م ت ملة  م  المناط  

الؤؤتؤؤ  ال ي ؤؤمؤؤل عؤؤاد  لؤؤلؤؤ ؤؤامؤؤة 

 العياد   يها داخل الؤمؤ ؤارا، أ  

الؤمؤؤوانؤؤح الؤؤبؤؤحؤؤ يؤة مؤؤا لؤؤف تؤؤكؤؤ  

الؤؤمؤؤ كؤؤبؤؤة م ؤؤتؤؤخؤؤبمؤؤة أل ؤؤ اض 

. توارية    الن ا  الم مور  ؤه

ا     ال  ق ار المسمه  لؤه   أيض 

أ  ال ؤؤائؤؤ   ؤؤتؤؤحؤؤمؤؤل م ؤؤس لؤؤيؤؤة 

الؤحؤاد  د ن  جؤؤه  ؤؤ   ؤؤعؤصؤؤب 

اإل ؤؤ ار  ؤؤالشؤؤ كؤؤة،  تؤؤواطؤؤس 

المسم  له مع ال ي  عؤلؤى  ؤاد  

مؤؤ ؤؤتؤؤ ؤؤل  الؤؤمؤؤ ؤؤبؤؤت  ؤؤ  تؤؤعؤؤ يؤؤ  

الؤؤحؤؤاد  الصؤؤادر عؤؤ  الؤؤوؤؤهؤؤة 

المخولة  مباش   موقع الحؤاد ، 

 كؤؤؤذلؤؤؤك  ذا كؤؤؤانؤؤؤت الؤؤؤمؤؤؤ كؤؤؤبؤؤؤة 

م ؤؤتؤؤ ؤؤمؤؤلؤؤة أ  مشؤؤ ؤؤلؤؤة كؤؤ لؤؤيؤؤا، 

كؤؤمؤؤا  ؤؤظؤؤ ، الؤؤوقؤؤيؤؤعؤؤة  .عؤؤمؤؤل

المحبقة اتؤ ؤا  شؤ كؤة الؤتؤأمؤيؤ  

 المسم  له على تخ ي   ؤب د 

ا جاء  يها  الؤتؤ   الم س لية عم،

 ؤؤبد، الؤؤحؤؤب األدنؤؤى لؤؤلؤؤتؤؤأمؤؤيؤؤ  

اإللزام  على الم كبا، لتؤ ؤ ؤيؤة 

الم س لية المبنيؤة تؤوؤاه الؤ ؤيؤ  

طؤؤؤبؤؤؤع ؤؤؤا لؤؤؤط ؤؤؤكؤؤؤام  الشؤؤؤ  ط 

 االست نؤاءا، الؤوارد   ؤيؤهؤا أ  

 .الملحعة  ها

مسس ة النعب تصبر تحبي  ا للوقيعة المو ب  للتأمي  اإللزام  على 

 الم كبا، 

المملكة 

ال   ية 

 ال  ودية

االدبار ال ال                   الص حة ال انية  

  قً   ا حلموأع حاللك جو د لمؤممة حل ق  حلعجبد حلمعو ي

http://www.samacares.sa/


ق دج حلبيا ات حالخيهج  حلعها ج  
 ا حلديوة حلعامهة لمهو  حلهمها  
لحش حل عويضات حلم فهو هة مها 
أههبهه  شههجكههات حلهه هه مههيهها  هه ههيههحههة 
حالضههجحج حلهه هها ههحههة  هها ح ههوحء 

حله هد "  مكو و"حلم اخية حالخيج  
مههجت بههدهها مههلههافهه هه ههد  ههفههاج 
وحلوم    داية مايو حلم هعهجش  

مه هيهوا    108وحل د به هيهت 
 ما د لمب حل ل يثات حالخيهج  
حلعا ج  مع  داية شهدهج يهولهيهو 

ش  لهههيهههث بههه هههغ  ههه    2018
 .م البة 762حلم البات 

و شههيههج حلههبههيهها ههات قا  هه مههيهها 
حلمم  كات حلخاعة حم لوذ   ه  
حللعة حالكبج ما ححمالهد لهحهش 

بهوحأهع   61%حل عويضات بمق حج 
م البة وبخمهاوهج  هقه ج ب   412

م يوا    همها هد  يه هيهدها  66
 31%حل  ميا حلد  مد به همهبهة 

مهه ههيههوا     33,4وبههمههقهه حج 
م البة فهيهمها  91 ما د وبمع   

به ههيههت حلهه ههعهويضههات حلههمهه فههو ههة 
لألضجحج حلوحأعة     حلمجكهبهات 

قلها    همها هد  679لوحلد 
 .م البة 206ومق حج 

و وضيح حلبيا هات قا حلهخهمهاوهج 
حل احمة  ها حال هوحء حلهمه هاخهيهة 

فيمها يه هعه ه  به ه مهيها "  مكو و" 
حلمم  كات  شم    ميا حلهمه هام  
وغيجها ما حلمم  كهات وههو مها 
يثبت قهمية حالم فا   ما   ميها 

حلههمهه ههام  ضهه  حلههمههخهها ههج حلهه ههد 
  عجض لدا كالكوحجث حل بيهعهيهة 
وحللجحو   حالمج حلذي يمه ه  هد 
حهمية حل عام  مع حلمخا ج حله هد 
أهه   هه ههعههجض لههدهها حلههمههمهه هه ههكههات 
حلههخههاعههة  بههمهها فههيههدهها حلههمهه ههام   
بههمههمهه ههوى  هها   مهها حلههو ههد 
وحل لو  ل  هخهفهيها مها اثهاجهها 
وحلههلههفهها   هه هه  حلههثههجوحت وبههث 
حالم قجحج وحله همه  هيه هة لهألفهجح  

 .وحلمح مع

ومهها حهها ههب اخههج  حمهه هه هها ههت 
مو  حل  ميا حلعما ية حم هيهعهاب 
مخا ج قكبج له ه مهيها حلهمهجكهبهات 
ما  وميع حل هيه هيهة حله ه مهيه هيهة 
لوثيقة حل  ميا حلشام  ما خه   
إضهافههة حلهه ه مههيها ضه  حلهكههوحجث 
حل بيعية كب   قماا فد حل  ميها 
حلشهههامههه  وذلهههك بهههعههه  حال هههوحء 
حلم اخية حل د مجت بدا حلم   هة 

حلم مث ة فهد " ش  2007فد حلعاش 
  لههيههث   ههجك " إ عههاج حههو ههو

حلمحا  حخ ياجيا ل  مهيها حله هجا 
حلههثههالههث مههقههابهه  إضههافههة أمهه  
إضههافههد  هه هه  وثههيههقههة  هه مههيهها 
حل جا حلثالث ل همهجكهبهات  وههو 
ما قمهفهج  ها  هعها   قفضه  مهع 
حلهههلهههالهههة حلهههمههه حجيهههة حالخهههيهههج  

 .فد  فاج وحلوم  " مكو و"

حههه يهههجحً بهههالهههذكهههج بههه ا حلههه وج 
حالمامد ل   ميا      لق  مث  
هذه حلمخا ج هو حل هخهفهيها مها 

اثاج حلخماوهج حلهمهالهيهة حله هد أه  
يه هعهجض لههدها حلهمهحهه همهع حفههجح ح 
ومههؤمههمههات إضههافههة حلهه  ذلههك  
يع بج حل ه مهيها ومهيه هة له هوفهيهج 
حالمهههاا لهههمهههمهههاجمهههة حال شههه هههة 
حله ههحههاجيههة وحلههخهاعههة و ههلههقههيهه  
حل مو وحلعمجحا     ح  بهاج ح ه، 
يهههوفهههج ح ح  مههها ح وحت ح حج  
حلمخا ج لموححدهة حي  ه هوجحت 
مم قب هيهة غهيهج مهلهمهوبهة بهمها 
يعمم حلبيوة حالم ثماجية ويضفد 
حالم قجحج حالأه هعها ي وحلهلهيها  

 .حالح ما ية حلم مو ة

كما  ح ج حالشاج  ه ا قا حلديهوهة 
حلههعههامههة لمههو  حلههمهها   ههقهه ت 
حح ما ا  اجوا فوج حال  ا  ها 
ح  داء حللالة حلحوية حالم ث اوية 

مع حال حجحت حل  فيهذيهة "  مكو و" 
لشههجكههات حلهه هه مههيهها لههمهه ههاأشههة 
حالحههجحءحت وحلهه ههمههدههيهه ت حلهه ههد 
م هقه مهدها حلشهجكهات له هعهويهض 
 م ودا حلم ضججيا و بعا لهذلهك 
 ههش حعهه حج  ههعههمههيههش إلهه  كههافههة 
شههجكههات ومههمههامههج  حلهه هه مههيهها 
ي ضما  هوحهيه، حلشهجكهات  هلهو 
 مدي   عويض حلم ضججيا مها 
هذه حللالة حلمه حجيهة مها لهمه هة 
حلوثاو  حل  مي ية وحلقياش ببهعهض 
حالحجحءحت حل د  مد   همه هيهات 
 هههقهههيهههيهههش حالضهههجحج و هههعهههويهههض 

 .حلم ضججيا  وا   خيج

مشجو    اش حله ه مهيها حلعهلهد 
ولههعهه  مهها قبههجمههها فههد هههذح 
حلمجل ة إ  ح  ممهو   حلهوثهيهقهة 
حلمول   ل   ميها حلعهلهد  ه ه  
حلههعههامهه ههيهها بههالههقهه هها  حلههخهها  
وقمجهش  ليث  هده ا حلهوثهيهقهة 
إل  ضماا حلهمه هافمهة حلمه هيهمهة 
و فا ي قي  حاومحت مم قهبه هيهة 
ما أب  شجكات حل  مهيها وبهيهيهة 
م ح حلعم ء حله هيه هيهة حلعهلهيهة 

 .حالمامية حلم امبة
و مت مجححعة ممهو   حلهوثهيهقهة 
ما أب  حدات مهخه ه هفهة شهمه هت 
ومحج  حلعهلهة  وومحج  حلهقهوى 
حلعام ة  وغجفة  حاج  وع ها هة 
 ماا  وحلديوة حلعامة ل   ميه هات 
حالح همها هيهة  وبهعهض حلهخهبهجحء 
حالك وحجييا  وشجكات حله ه مهيها  
ومهههمو ي حلهههخههه مهههة حلعهههلهههيهههة 
حلخاعة فد حلم   ة وحلهحهمهعهيهة 
حلعما ية حل بية وهد لالياً  هوج 
حلهمهجححهعهة حلهقها ههو هيهة مها أهبهه  

 .حلحدات حلمع ية بالديوة
وبد ا حل  بهيه  حألمهثه  له ه هاش 
حلهه هه مههيهها حلعههلههد فههقهه  حج هه ت 

 وحعه  حلهدهيهوهة حلهعهامهة لمهو  
حلهههمههها  بهههذ  كهههافهههة حلهههحهههدهههو  
وبههالهه هه ههمههيهه  مههع حلههمههؤمههمههات 
حلمهعه هيهة له ه هفهيهذ أهجحج مهحه ها 
حلومجحء حلموأج ب  بي  مشجو  
حل  ميا حلعلهد حيلهمحمهد  ه ه  
حلعهامه هيها فهد حلهقه ها  حلهخها  
وحلوحف يا حلمقيميا فد حلم   هة 

ويههدهه ا هههذح .  وحلههمحوههجيهها لههدهها
حلههقههجحج إلهه   هه ههبههيههة حلهه ههيههاحههات 
حلعام يا فد حلق ا  حلخها  مها 
حله ههيهه ههيههة حلعهلههيههة حالمههامههيههة  
وكهذلههك حلههله  أهه ج حيمههكهاا مهها 
حل ماالت حل ك فهة حلهعهالهيهة حله هد 
مي لم هدها حعهلهاب حلهعهمه  فهد 
حلق ا  حلخا  الميهمها فهد  ه  
حالوضا  حالأه هعها يهة حلهلهالهيهة  
إضهههافهههة إلههه  ضهههمهههاا حهههو   
حلههخهه مههات حلههمههقهه مههة مهها أههبهه  
شهههجكهههات حلههه ههه مهههيههها وولههه حت 
حلههج ههايههة حلعههلههيههة ومههدههولههة 
حللعو    يدا ما أب  حلهمهؤمها 

 .  يدش
وأ  وضعت حلديهوهة خه هة  همه  
  فيذية كمعالش قمامهيهة له ه هفهيهذ 

حلديوة قا ي ش حل  جج فد   بهيه  
هذح حل  اش و  ه   ه   مهجحله   
ولا يه هش حال ه هقها  إله  مهجله هة 
أا مة إال بع  حله ه كه  مها  هحهاح 
  بهيه  حلهمهجله هة حلمهابهقهة مها 
حههمههيههع حلههحههوح ههب وأهه   ههقهه ت 
حلههدههيههوههة لههدههذح حلههيههجض  هه   
ححهههه ههههمهههها ههههات مههههع حههههدههههات 
حالخههه هههعههها  مههها حلهههومحجحت 
وحلديوات له همه هوه هاا بهجقيهدهش 
لهو  مههجحلهه   هه ههبههيهه  مشههجو  

 .حل  ميا حلعلد
وفيما يهخه   ه مهيها حلهمحوهجيها 
حلقا ميا ل م   ة  بهج مهخه ه ها 
حلم هافهذ حلهله و يهة فهإا حلهدهيهوهة 
 ههوحعهه  حلهه هه ههمههيهه  مههع شههج ههة 
 ماا حلم  ا هيهة لهوضهع ح لهيهة 
حلم امبة ل   ميا حلعهلهد  ه ه  
حلمحوجيا و مدي  حللعو    ه  
هههذح حلهه هه مههيهها  ههبههج حلههمهه ههافههذ 

 .حلل و ية ل م   ة

م يوا    ما د  عويضات شجكات حل  ميا ل م ضججيا ما حال وحء  108

 61%وحلمم  كات  م لوذ     " مكو و"حلم اخية 

حلديوة حلعامة لمو  حلما   وحع  حدو ها فد   بي  مشجو  حل  ميا 

 حلعلد حاللمحمد ل عام يا فد حلق ا  حلخا  وموحج حلم   ة

سل نة 

 عمان

االدبار ال ال                   الص حة ال ال ة  

  قً   ا حلموأع حاللك جو د ل ديوة حلعامة لمو  حلما 



  ش أ ج  حلموح ا حلفه همه هيه هد 

     لم  قية ميا   فهد قمهعهاج 

حلخ مات حل بية حلمقه مه، وحله هد 

م  عكا ماباً  ه هيه، مها خه   

ميا   قأمها  حله ه مهيها حلعهلهد 

و لم ، مه هفهج حً أل هبهاء مهالهيهة 

إضافية يعحم  ها  هلهمه هدها فهد 

   حل جوا حالأ عا ية حلماوه   

 .فد ف م يا

إا حلههههوضهههههع حالأههههه ههههعههههها ي 
وحلميامد حلعاش فد ف مه هيها ال 
يههلهه ههمهه  إعههجحج إ ههلهها  ح ههلهها  
حلمم شفيات وحال باء     جفهع 
قمعاج حلخ مات حله هبهيهة به همهب 
كبيج  ح حً  حاوم بعضهدها  مهبهة 

 . ا حألمعاج حللالية %100

م  ت شجكات حل  ميا مها يهميه  

م يوا  والج حمهجيهكهد  140 ا 

كهه ههعههويضههات لههفههج  حلهه هه مههيهها 

حلعلد لول ه وحلذي  هكهبه  ومها 

مح  ي كب  خماوج مهالهيهة كهبهيهج  

مههه هههيهههوا  والج  22 هههحهههاومت 

حمجيكد خه   حلهخهمها مه هوحت 

حلماضية  ههذح  ه ح  ها  مه يه  

شجكات حل  مهيها لهمها يهميه   ها 

م يوا  والج حمجيكهد  370مب غ 

كهه ههعههويضههات يعههابههات لههوح ث 

هه    حلهه ههج  وحلههعههمهها  حهه ههدهها م 

ل مم شفيات وحلهمهجحكهم حله هبهيهة 

وحال باء حلف م ي يا ب   حلعه ج 

فد مم شفيات حالل     لهجعهاً 

ما شجكات حل  ميا حلف م هيه هيهة 

      ش  مجيب حلما  حلهو ه هد 

و  ههمههاً لهه ههمههؤمههمههات حلهه ههبههيههة 

 .حلو  ية

إا مهها  ههش حالشههاج  حلههيهه،  ههبههج 
ومهاوه  حال ه ش حلهمهخه ه هفهة مها 
 ه ش  ههله يههث حمهعههاج حلهخهه مههات 

 هامهاً  هاج  20حل بية الكثج ما 
مهها حلعههلههة  ههمههامههاً  لههيههث قا 
حلههعهه يهه  مهها حال ههفههاأههيههات أهه   ههش 
 ههوأههيههعههدهها لهه يههثههاً مههع بههعههض 
حلمم هشهفهيهات وهه هاك مهجححهعهة 
مم مج  و حومة لمهعه هش حلهعهقهو  
لمب حلهمهعه هيهات حله هد  ه هوفهج 
و بيعة حلعم  وحلع أة بهيها كه  
شهجكهة  ه مههيها وحلهمهمهه هشهفهيههات 

 .وحال باء حلم عاأ يا معدا

 ؤك  شجكات حله ه مهيها لهجعهدها 

 ههه ههه  قثهههج حلهههقهههجحج حلهههمهههؤمههها 

حلم  حو  إ  مهيهاً و هبهج ومهاوه  

حلهه ههوحعهه  حالحهه ههمهها ههد مهها أههبهه  

ح لها  حلهمهمه هشهفهيهات وحلهمهجحكهم 

حلهه ههبههيههة حلههفهه ههمهه ههيهه ههيههة حألههه ههيههة 

 –وحلههخههاعههة و ههقههابههة حأل ههبههاء 

بشهكه    -2018/07/31ب اجيخ 

مه ههفهج  بههاله ههوأها  هها حمه ههقهبهها  

حلههمههجضهه  وحلههمههجححههعههيهها لههمهه ههة 

بههه هههاأهههات حلههه ههه مهههيههها حلعهههلهههد 

حلعهها ج   هها شههجكههات حلهه هه مههيهها 

وذلههههههههك ح ههههههههه هههههههههبهههههههههاجحً مههههههههها 

حلهمهجيهض  ميكوا2018/08/01

حلههذي يههلههمهه  بهه ههاأههة حلهه ههامههيهها 

حلخاعة محبجح      فع  كاليها 

حلع ج وكشفهيهة حله هبهيهب بشهكه  

  "   فههههههع ممههههههبهههههه "  فههههههوجي

وحلههههلههههعههههو   هههه هههه  فهههها ههههوج  

 .ل لعي دا ما شجكة حل  ميا 

جوهههيههها ح هههلههها   لهههيهههث ذكهههج
يهامهج .  حلمم شفيات حلهخهاعهة  

قبهو عههفههيههة فههد لهه يههث لهه، مههع 
حا حال ههلهها   FM " 24 " حذح ههة

ي الب م ذ حكثج ما  اش شجكهات 
بجفع حلكشفية ل مهجضه    حل اميا

موحء ل  بيب حلعاش قو حلمخه ه  
 .قو حل بيب حالم شاجي

فههقهه  عهه ج بههيههاا  هها حي ههلهها  
حلف همه هيه هد لشهجكهات حله ه مهيها 

 :حاء في، 2018/08/05ب اجيخ 

إا شههجكههات حلهه هه مههيهها كهها ههت 

ومههه هههبهههقههه  قلههه  قههههش جكهههاوهههم 

ومههكههو ههات حالأهه ههعهها  حلههو هه ههد 

حلف م ي د وموا  بهقه  حله ج  

حألميا وحللامد ل ثجو  حلقهومهيهة 

 .حلف م ي ية

 ؤك  شجكات حل  مهيها حله همحمهدها 
حل اش بهمهمهؤولهيها هدها حلهقها هو هيهة 
 حاه لمه هة وثهاوهقهدها بهمهخه ه ها 
ح وح دا بما فيدش لم ة حل  مهيها 
حلعلد حم  ا حً ألمعاج حلخ مات 
حل بية حلم فه   ه هيهدها بهيها كه  
شجكة   ميا بشك  م فج  وبهيها 
مههمو ي حلههخهه مههات حلهه ههبههيههة فههد 
ف م يا  و  ش        همهمهكهدها 
حلهه ههاش بهها ههفههاأههيهها ههدهها حلههمههوأههعههة 
وحلمههههاجيههههة حلههههمههههفههههعههههو  مههههع 
حلمم شفيات حأله هيهة وحلهخهاعهة 
وكافة حلمجحكم حل بية حلهمه هعهاأه   

 .معدا

حل اش      عهميهم  ه أها هدها مهع 
كافة حلحهدهات بهمها فهيهدهش ح هلها  
حلممه هشهفهيهات و هقهابهة حال هبهاء 
و ؤك   ه ه  حمه هعه ح هها حله حوهش 
ل لوحج حلب اء حلقاوش  ه ه   هفهدهش 
وحههدههات  هه ههج حههمههيههع حال ههجحا 
و  ش حل ممك بحهموهيهات حالمهوج 
كما هو وحأهع حلهخها  مهع ح هلها  
حلمم شهفهيهات و هقهابهة حال هبهاء  
حل ذحا أاما وبشك  م فج  بهفهض 
ق ما  حل ح ة حلمش جكة حل هد  هش 
 شكي دا بيا حلحا بيا لهمه هاأشهة 
كههافههة حلههقههضههايهها ذحت حالههه ههمههاش 
حلمش جك وليايات    يش حلهعه أهة 
وفهه  قمهها مههدهه ههيههة و ههبههيههة 

 .م يمة

و هه ههيههة وقمههاش لههج  حي ههلهها  

حلف همه هيه هد لشهجكهات حله ه مهيها 

     يمومة حلعه أهة مهع ح هلها  

حلممه هشهفهيهات و هقهابهة حال هبهاء 

و هه ههويههجههها لههمهها فههيهه، معهه ههلههة 

حمهيهع حال هجحا و ه ه  جقمهدها 

مع لة حلموح ا حلهفه همه هيه هد  

يههؤكهه  حي ههلهها  حلههفهه ههمهه ههيهه ههد 

لشجكات حل  ميا  ه ه  قا أهجحج 

ح ههلهها  حلههمههمهه ههشههفههيههات و ههقههابههة 

حال ههبههاء ومهها يهه ههحههش  هه هه، مهها 

 بعات   لم ،   ك حلهحهدهات مها 

حل الية حلهقها هو هيهة وحالخه أهيهة  

ويهه ههمهه هه  حي ههلهها  حلههفهه ههمهه ههيهه ههد 

لشههجكههات حلهه هه مههيهها مهها حالخههو  

ح ههلهها  حلههمههمهه ههشههفههيههات و ههقههابههة 

حال باء حلهذيها  هقه جههش و  هثهمها 

 وجهههش  هه حجك حالمههج وحلههعهه و  

حلفوجي  ا أهجحجههش حلهمهحهلها 

وحاللا ي حلحها هب وحلهعهو   حله  

 اولة حللوحج با  باج ها شهجكهاء 

 .فد حلب اء وحلو ا

 بياا عا ج  ا حي لا  حلف م ي د لشجكات حل  ميا

  ل  ي 

 االدبار ال ال  الص حة ال ا  ة

 قً   ا حلموأع حاللك جو د لإل لا  حلف م ي د لشجكات 

 حل  ميا



 حلبجحمج حل  جيبية لإل لا  حلكوي د ل   ميا 

  (2018حك وبج و وفمبج و يممبج )خ   

 د لة

 الكويت

 االدبار ال ال  الص حة الخام ة

ي  ش حال لا  حلكوي د ل   ميا محمو ة ما حلبجحمج حل  جيبية وذلك حه ماماً م ، بهاال شه هة 

حلثقافية وحل  جيبية ل  قاء باال حء حلو يفد ل عام يا بق ا  حل  مهيها   و ه هضهمها حلهخه هة 

 :حلبجحمج حل الي، 2018حل  جيبية لإل لا  لعاش 

 .  ماً باا حميع حلبجحمج حل  جيبية  ق ش بال ية حلعجبية

ولممي  ما حلمع ومات  ا حلبجحمج وحلف ا   يمك كش مياج  حلهمهوأهع حاللهكه هجو هد له  هلها  

 com.kw-kif.wwwحلكوي د ل   ميا 

 :ول  محي  وحلمشاجكة يمك كش حجما  بجي  حلك جو د لك  ما

 kw.edu.kibs@wissamوماش ل ح  / حالم اذه

 kw.edu.kibs@diab_kholoud خ و   ياب / حالم اذه

 

  حلمخععات حلف ية حلمخ  فة فد شجكات حل  ميا

(Technical Reserving) 

 2018/10/11 – 7حلف ج  ما 

  مماء 8.30 – 5ما حلما ة 

 2018/11/15 – 11حلف ج  ما   ك ولوحيا حلمع ومات فد أ ا  حل  ميا 

  مماء 8.30 – 5ما حلما ة 

  جحمة  موية حلم البات 

(Claims Settlement) 

 2018/12/13 – 9حلف ج  ما 

  مماء 8.30 – 5ما حلما ة 

http://www.kif-kw.com
mailto:wissam@kibs.edu.kw
mailto:kholoud_diab@kibs.edu.kw


This would be a good place to insert a short para-
graph about your organization. It might include the 
purpose of the organization, its mission, founding 
date, and a brief history. You could also include a 
brief list of the types of products, services, or pro-
grams your organization offers, the geographic 
area covered (for example, western U.S. or Euro-
pean markets), and a profile of the types of cus-
tomers or members served.  
It would also be useful to include a contact name 
for readers who want more information about the 
organization. 

BUSINESS NAME 

Your business tag line here. 

Primary Business Address 
Your Address Line 2 
Your Address Line 3 
Your Address Line 4 

Phone: 555-555-5555 
Fax: 555-555-5555 
E-mail: 
someone@example.com 

Organization 

We’re on the Web! 

example.com 

employees. 

If you have any prices of stan-
dard products or services, you 
can include a listing of those 
here. You may want to refer 
your readers to any other forms 
of communication that you’ve 
created for your organization. 

You can also use this space to 
remind readers to mark their 
calendars for a regular event, 
such as a breakfast meeting for 
vendors every third Tuesday of 
the month, or a biannual charity 
auction. 

If space is available, this is a 
good place to insert a clip art 
image or some other graphic. 

This story can fit 175-225 
words. 

If your newsletter is folded and 
mailed, this story will appear on 
the back. So, it’s a good idea to 
make it easy to read at a 
glance. 

A question and answer session 
is a good way to quickly capture 
the attention of readers. You 
can either compile questions 
that you’ve received since the 
last edition or you can summa-
rize some generic questions 
that are frequently asked about 
your organization. 

A listing of names and titles of 
managers in your organization 
is a good way to give your 
newsletter a personal touch. If 
your organization is small, you 
may want to list the names of all 

Caption describing picture or 
graphic. 
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 مملكة البح ي 

 االدبار ال ال  الص حة ال ادسة

 ح     ب ك حلمع ومات لخ مة أ ا  حل  ميا

جمهورية 

مص  

 ال   ية

 حال لا  حلمعجي ل   ميا

لق  أامت ع ا ة حل ه مهيها فهد 
حلههعهه يهه  مهها حلهه و  بهه هه ههويههج 
حل ك ولوحيا لخ مة ق مالدا فهد 
مههحههاالت  هه   لههيههث  ههوفههج 
حل هكه هولهوحهيها كهمهاً ههاوه ً مها 
حل قاجيج و ل ي    اوج حأل همها  
وحل د  مهدهش و مها ه  بشهكه  
كبيج شجكات حل  ميا     حخاذ 
أجحجح دا حلمبه هيهة  ه ه  قمها 
لقيقية و أيقة  بايضهافهة إله  
حلل و  حل مويقهيهة وحله هوحعه  
مع حلعمه ء مها خه    هوفهيهج 
أههوح هه  بههيهها ههات  هها حلههعههمهه ء 
 مكا حلشهجكهة مها قا  هعهجا 
قكههثههج  هها حلههعههمههيهه  و هها ح هه، 
وجغبا ، وحل يهاحها ه، وله يهدهش 
حلق ج      حل وحع  معه، ذلهك 
بايضافهة حله  لهمهايهة قمهوح  
حل  ميا ما لاالت حليه  ومها 
حلم   بهيها بهوثهاوه  حله ه مهيها 

 .وما حلعم ء

ولق  قثهبه هت  ه هبهيه   هقه هيهات 
حلهه ههكهه ههولههوحههيهها حلههجأههمههيههة ق ههدهها 
 ماوي أيمة قفضه  له هعهمه ء  
ه ج قأ  له همهوحج    همهو قكهبهج 
ل شجكة وي يح  لميها وميها   
كفاء  ك  خ هو  مها مه همه هة 

 .أيمة حل  ميا حلجأمية

ولههقهه  بهه ق مههو  حلهه هه مههيهها 
حلهمههعههجي بههالههفهعهه  فههد ح ههخههاذ 
خ وحت فهعهالهة  هلهو حله هلهو  
حلجأمد  فد عه ها هة حله ه مهيها 
وذلهههك مههها خههه   حلههه هههعهههاوا 
وحل  مي  حله حوهش بهيها حي هلها  
حلهمههعهجي لهه ه هه مههيها وحلههدهيههوههة 

وأ  ك   .  حلعامة ل جأابة حلمالية
هههذح حلهه ههعههاوا بعهه وج  هه   
أجحجحت ل ديوة حلعامة له هجأهابهة 

 :حلمالية م دا

  ههه ههه هههيهههش إعههه حج و هههوميهههع 
شجكات حل  ميا لبعض وثاو  
حل  ميا حل م ية إلك جو ياً ما 

 .خ   شبكات   ش حلمع ومات

  حلضهههوحبههه  حلههه هههكههه هههولهههوحهههيهههة
وحلهه هه ههفههيههذيههة وأههوح هه   هه مههيهها 
حلمع ومات حلمج به هة بهإعه حج 
و وميع شجكات حل  ميا لبعض 
وثههاوهه  حلهه هه مههيهها حلهه ههمهه ههيههة 
حلك جو ياً ما خ   شبكات   ش 

 .حلمع ومات

  حلضهوحبه  حلهه ه هفهيههذيهة يعهه حج
و وميع وثاو  حل  ميا م  اهد 
حلعيهج حلهكه هجو هيهاً مها خه   

 .شبكة   ش حلمع ومات

 ههش ومهها خهه    هه ههك حلههقههجحجحت 
حلمهمهاح بهايعه حج حيلهكه هجو ههد 
لههوثههاوهه  حلهه هه مههيهها حيحههبههاجي 
لهه ههمههيههاجحت و هه مههيهه ههات حلههلههيهها  
حلمؤأت  وكذلك   مي ات حلمهفهج  

 .وحل  ميا م  اهد حلعيج

 ش   فكج  ق شاء ب ك مهعه هومهات 

 لخ   أ ا  حل  ميا

 جحع حدهو  حي هلها  حلهمهعهجي 

ل   ميا فد هذح حلمحا  حله   هاش 

لههيههث قمهه هه  لهه ههشههجكههة  1984

حلمعجية ي ا   حله ه مهيها إ ه ح  

أا    بيا ات ل لاالت حلمجفوضة 

فج   ه مهيه هات حلهلهيها   وإ ه ح  

 شههج  وإبهه ش حلشههجكههات بههدهها 

للماية مو  حل  ميها حلهمهعهجي 

مهها لهه وث غهه  أههبهه  إحههجحء 

حل  ميا وحله خهو  فهد إحهجحءحت 

أا و ية وبهاله هالهد كها هت أها ه   

بيا ات حلمجفوضيا ما   مهيه هات 

حلليا  هد قأ ش أوح   حلهبهيها هات 

 .فد مو  حل  ميا حلمعجي

وفههد ق ههقههاب ح هه مههاج كهه  مهها 

حلشجكة حلمعجية ي ا   حل  ميها 

وحلشج  ل   ميا فد شجكة معج 

حي هلها  ل   مهيها  هقهجج  هكه هيها 

بهإ ه ح  ههذه  حلمعجي له ه ه مهيها

حل شج  حله وجيهة  ه ه  ممه هوى 

ح     ب ك حلمع ومات لخ مة أ ا  حل  ميا بال عاوا بيا حلديوة حلعامة له هجأهابهة 

 حلمالية وحي لا  حلمعجي ل   ميا

حلمههو  كههكهه  وإخهه ههاج كههافههة 

شجكات   مي ات حلليا  وذلك ب الً 

مها حلشهجكهة حلههمهعهجيهة ي هها   

حل  ميا  وم ذ ذلك حل اجيخ يهقهوش 

حي لا       حميع هذه حلبيا هات 

و ل ي دا وموحفا  حلشجكهات بهدها 

ل   ب غ     هذه حللاالت قكهثهج 

قلهها لههالههة  ولههكهها  19مهها 

ب م وب ي وي مها خه    هبها   

حلههمهه ههفههات  هه هه  مههوأههع حي ههلهها  

 .حيلك جو د

وح ههفهه  هههذح حالحههجحء مههع  هه  

مها حله وهلهة  2مكجج  48حلما   

لمه هة  10حل  فيذية ل قا وا جأش 

 :و ع ي  ، و عدا 1981

وإ ها      مش شجكات حل ه مهيها ” 

حل  مهيها فهد  هعهامه هدها بهمهبها ئ 

حألما ة وحللج   ه ه   هلهقهيه  

حلههمههمههاوح  بههيهها مهها  هه ههشههابهه، 

مجحكمهش حل  مي ية  ويل ج   ه  

 :شجكات حل  ميا

  حلهه ههمههيههيههم بههيهها حلههعههمهه ء فههد

خعو  قمهعهاج حلهوثهاوه  قو 

شجو دها قو مهمحيهاهها بمهبهب 

حل ية قو حل يها قو حلهحه ها قو 

حللالة حالح ما ية إال إذح كهاا 

ذلك مب د     قما إك وحجي، 

 .قو ف ية

   جفض حل  ميا قو جفض  ح يه

حلهوثههيههقههة قو حلههلهه  مها مههبهه ههغ 

حل  ميا ما لش يكا ذلك   هبهيهقهاً 

ألمهها إكهه هههوحجيههة  هه هههعهه ههه  

بالخماوج حلم وأهعهة قو بمهبهب 

 .إخ   حلمؤما ل، بال محما ،

و    حلشجكة قا  خ ج حلهدهيهوهة 

وإ ههلهها  حلهه هه مههيهها حلههذي  ههكههوا 



 

 مملكة البح ي 

 االدبار ال ال  الص حة ال ا  ة

جمهورية 

مص  

 ال   ية

 ضوحً ب، يعم يات حل  ميا حل د 

جفض دا قو حم  عت  ا حلهقهيهاش 

بدا قو  هحه يه هها بهجغهش  ه هب 

حلههعههمههيهه  وقمههبههاب حلههجفههض قو 

حالمه ه ها   وبهالهعههمه هيههات حله ههد 

أامت بإ هدهاوهدها بمهبهب إخه   

حلعمي  بال محما ،  وذلهك خه   

م   ال  حاوم ث ثيا يهومهاً مها 

جفض حل  ميها قو حله هحه يه  قو 

ح خاذ إحجحءحت إ داء حلوثهيهقهة  

ويقوش إ لا  حل ه مهيها بهإخه هاج 

 “ق ضاو، بذلك

ولما كاا جفض حل ح ي  يكوا 
فد قغ ب حأللياا بمبب موء 
  اوج حلعمي  وح  قا هذه 
حلخبج   في  مو  حل  ميا فد 
حلمحم  و ما   حلشجكات 
بشك  كبيج فد حالم فا   ما 
حلخبج  حلمابقة وحللفا      
قموحلدا فض      قا حلديوة 
 قوش بخ وحت حا   فد  فعي  

 .حلقوح يا حلخاعة بدا

و ل وي أا    حلبيا ات لهالهيها 

قلها لهالهة  20    قكثج مها 

مجفوضة ما حل  مهيها ألمهبهاب 

مهخه ه ههفهة و  مه هفهيهه  شهجكههات 

 هه مههيهه ههات حلههلههيهها  حلههعههامهه ههة 

بههالههفههعهه  مهها هههذه  بههالمههو  

 . حلقا   

إ    قو  م عة إلك جو هيهة 

 :ل با   بيا ات ومع ومات

فههد إ ههاج مهها ق هه هه هه هه، حلههدههيههوههة 
حلعامة ل جأابهة حلهمهالهيهة مها قا 

هو  اش حل  ميا ما  2018 اش 
خ   حلعم  وحلم ابعة حللهثهيهثهة 
ل  فيذ كافهة حلهمهبها جحت وخه ه  
حلههه ههه هههويهههج  أهههامهههت حلهههدهههيهههوهههة 
باالش جحك مع حال لا  حلمعهجي 

 2018مههايهو  20له ه هه مهيهها فهد 
بإ    قو  م عة إلهكه هجو هيهة 
لهه ههبهها   بههيهها ههات ومههعهه ههومههات 
شجكات حل  ميا مع حل  كي    د 
ق دا حله هبه هة حألوله  فهد  هجيه  
إ شهههاء قو  أههها ههه   بهههيههها هههات 
مهه ههكههامهه ههة أل شهه ههة حلهه هه مههيهها 
حلمخ  فة وكذلك فد إ اج  فعي  

حم جح يحية حلدهيهوهة فهد حله هوحه، 
 ههلههو حلههجأههابههة وحيشههجحا  هه هه  
حألموح  حلمالية غيج حلمعهجفهيهة 
بام خ حش  ك ولوحيا حلمع ومهات  
بههايضههافههة لههلههمههايههة حلمههو  مهها 
حلم   بيا بوثاو  حل  ميا  وما 
حلعم ء حلييج م  مميها بهمهعهايهيهج 

وإحهجحءحت وحش جح ات حالك  هاب 
حلمهه مههة وحألمهها  هه هه   ههحهه يهه  

 ههش إ هه   قو     وثههاوهه  حلهه هه مههيهها
إلك جو ية ل با   حلبيا ات    م عة

و حلههمههعهه ههومههات بههيهها شههجكههات 

 .حل  ميا

و  قمش حلقا        أمميا 

 :جويمييا

حلهلهاالت ) أا    بيا ات  ها    -أ

حلمجفوض حل  مهيها  ه هيهدها 
وحللاالت حل د  هش لهفه هدها 
 –فههد  هه مههيهه ههات حلههلههيهها  
حأل باء حلذيا قوأا حل عام  

 (معدش

و  يح ههذه حلهقها ه   لشهجكهات 

 :حل  ميا

حالم ع ش أب  حل  ميا  ه ه   1-
 الب حل  ميا ه  ل، مهحه  

 .ماب  بشجكة حخجى

فهههد لهههالهههة  2-
جفههههههههههههههههههض 
حل  مهيها  ه هش 
 يذية أها ه   
حلههههبههههيهههها ههههات 
بههههبههههيهههها ههههات 
حلشههههههخهههههه  
حلهههمهههجفهههوض 
ومههههههههبهههههههههب 

 .جفض،

أا    بيا ات   -ب

حلهههعهههمههه هههيهههات 
حلههمههجفههوضههة 
فهههد فههههجو  
حلهههه هههه مههههيهههها 
حلههمههخهه هه ههفههة 

  ح   مي ات )

 (حلليا 

 هه ههبههيههقههاً لهه ههفهها 
مكجج  48حلما   

مهها حلهه وههلههة  2

حل  فيذيهة له هقها هوا جأهش لمه هة 
و ههعه يه  هه،  ههش  هه شهيهها  1981

أا    حلبيا ات حلخهاعهة بهبهاأهد 
فجو  حل  مهيها حلهمهخه ه هفهة  ه ح 

 .حلليا 

ولق  جو د     إ شاء هذه 
حلقا    إضافة     بيا ات  ا 

مع   حلخماج   )خبج  حلعمي  
وحل د ...(   قجيج حلخبيج حلف د  

 ما   فد ح خاذ حلقجحج بال مبة 

 .لقبو  حلعمي  قو جفض،

ولق   ش حل  مي  ما بيا 
حلديوة وحال لا  فد هذح حلش ا 

 :كا  د

 ش  حديم أوح   بيا ات   ه   1-
بهوحبه، حلهدههيهوهة حاللهكهه هجو هيههة 
 ههلهه ههوي بههيهها ههات حلههعههمهه ههيههات 
حلمجفهوضهة مها كه  شهجكهات 

لههيهها  و هه مههيهه ههات ) حلهه هه مههيهها 
مهههع بهههيهههاا قمهههبهههاب (   هههامهههة

 .حلجفض

 ش  م   مهاذج حلهكه هجو هيهة  2-
 هههه هههه  بههههوحبههههة حلههههدههههيههههوههههة 
حاللك جو ية ل قوش حلشهجكهات 
قو  ب و  ب هيهذيهة حلهبهيها هات 

 حال لا  حلمعجي ل   ميا



 

 مملكة البح ي 

 االدبار ال ال  الص حة ال امنة

جمهورية 

مص  

 ال   ية

 .فد ك  قفج  حل  ميا

قع جت حلهدهيهوهة كه هابهدها  3-
بإلمحش حلشجكات بضهجوج  
 يذية بهيها هات حلهعهمه هيهات 
حلههمههجفههوضههة مههع قمههبههاب 
حلجفض وذلك     حلبوحبة 
حاللههكهه ههجو ههيههة لهه ههدههيههوههة 
وحأللكاش حل د م  ب  فهد 

 .لالة   ش حالل محش

أا    بهيها هات حله هعهويضهات 

 :ل  ميا حلمياجحت حيحباجي

بهمهبها ج    2017حم ل ثت  اش 
ما شجكة حلمهده ه ا له ه ه مهيها 
وحمهه ههكههمهه ههت مهها شههجكههة أهه هها  
حلمويا ل   ميا و ل وي     

لههههالههههة   84648قكههههثههههج مهههها 
 هههعهههويهههض مههه فهههو هههة و هههلهههت 
حل موية لك  شهجكهات حله ه مهيها 

وحلع  و  حللكومد ومع ح شاء 
هذه حلقا     ش حكه هشهاا حلهعه يه  
مههها لهههاالت حاللههه هههيههها  لعهههجا 
حل هعهويهض مها قكهثهج مها شهجكهة 
و ههش  هه حجك ح هه ح  كههبههيههج  مهه ههدهها 
وحلههلههفهها   هه هه  قمههوح  شههجكههات 
حل  ميا و ش  فجيع أا    بيها هات 
مهه ههدهها  هها حلههمههلههامههيههيهها حلههذيهها 
حش جكوح فهد  همه هيهات حله ه  هب 
لهعهه ش حله ههعهامهه  مهعههدهش و مهه هفههيهه  
شجكات حل  ميا ما هذه حلقا ه   

 :كا  د

  حالمههه هههعههه ش أهههبههه  عهههجا قي
 ههعههويههض ههه   ههقهه ش بههالعههجا 
مههههابههههقههههاً بشههههجكههههة حخههههجى حو 
بالع  و  حللكومد وفد لالة 
حلعهههجا  هههه ههههخههههذ حيحههههجحءحت 
حلههقهها ههو ههيههة  ههحههاه حلههمهه ههقهه ش 

 .ل ل يا 

  فههد لههالههة جفههض حلهه ههعههويههض حو
عجف،   ش  يذية أا    حلبيها هات 
ببيا ات حل عويض بالكام  ومبب 
جفض، و محي  بيا ات حلملامهد 

 .حلم ق ش ل ل يا 

ولهههقههه  جو هههد  ههه ههه  إ شهههاء ههههذه 
حلقها ه   إضهافهة  ه   بهيها هات  ها 

مههعهه   حلههخههمههاج   ) خههبههج  حلههعههمههيهه  
وحله هد ...(   قجيج حلخهبهيهج حلهفه هد  

 ما   فد ح خاذ حلهقهجحج بهاله همهبهة 
 .لقبو  حلعمي  قو جفض،

 جيقة حل خو      حلقا    

 :و محي  حللاالت حلمجفوضة

 وضح فيما ي هد  هجيهقهة حله خهو  
    حلهقها ه   و مهحهيه  حلهلهاالت 
حلمجفوضة وحلخ مات حل هد يهمهكها 

  :حللعو    يدا

بع  حله خهو   1-
 قوش حلشجكة 
قما بال محي  
لههههه هههههلهههههاالت 
حلههمههجفههوضههة 
كههههمهههها فههههد 
حلعهههههههههههههوج  
بههههههههههوحبههههههههههة 
حلمجفوضهيها 
ما حله ه مهيها 

 . ل لجي 

ويمهكها ألي  2-
شهههههههجكهههههههة 
حالمهه ههعهه ش 
 ا بيا هات 
حلهههههجفهههههض 
لهههه ى كهههه  
حلشهههجكهههات 
كهههمههها فهههد 
حلشهههههههكههههههه  

  .ق  ه

ويهههههمهههههكههههها   3-
 ههههبهههها ههههة 

  .حلمح 

ويهههههوحههههه   4-
شهههههههههههههههههجح 
المههه هههخههه حش 
حلهههبهههج هههامهههج 
ييضههههههههههههاح 

 حال لا  حلمعجي ل   ميا



 

 مملكة البح ي 

 االدبار ال ال  الص حة التاس ة

جمهورية 

مص  

 ال   ية

حمه هخه حمه،  ه ه  عهفهلههة 

 .حلبوحبة حلجويمية

يقوش لامب حلديوة بهعهمه   5- 
 كام  ل بيا ات مع لامب 

  .حال لا  فد  فا حليوش 

و م ح كه  شهجكهة  ه   مها 
قحهههدهههم  ح ههه هههمههها  حألمهههاا 
A c c e s s  To k e n 
له ههمههحههيهه  حله خههو  و ههلهه يهه  
حلعههه لهههيهههات وحمههه هههخههه حش 

  حلبج امج لمب   بدا

ممحيا إ شاء حلم عة كخ هو  
قوله   ههلهو بهه هك مههعه هومههات 

 :أ ا  حل  ميا

حالل فا  بمع ومهات كهامه هة  1-
 ا حلعم يات حلهمهجفهوضهة 
وحلهعهمهه هيههات ذحت حله هه هاوههج 
حلميوة فد مو  حله ه مهيها 

 .حلمعجي

حالل فا  ببيا ات كام ة  ا  2-
 ههههعههههويضههههات حلهههه هههه مههههيهههها 
حيحهههبهههاجي لهههمههه هههع حم وحج 

 .عجا قي  عويض

حال لا  حلمعجي 

 ل   ميا

حلههلههامههبههات بشههجكههات حلهه هه مههيهها 
مههه ههه خهههذ ممهههاجحً إحهههبهههاجيهههاً فهههد 
حلهمهجله ههة حلهمهقهبهه هة  خهاعهة مههع 
ح هههلهههمهههاج حلههه هههعهههامههه  حلهههيههه وي 
ل مهعه هومهات وحلهبهيها هات وحم يها  
حل عام  حله هكه هولهوحهد مها خه   
وحو  موأع إلك جو د لك  شجكة 
  ميا  و جض م  حا دها  ه هيه، 

  .بشك  قمامد فد حلمم قب 

مدولة  ق يهج لهحهش مهخها هج  3-
حل  ميا ل هعهمه ء مهوحء فهد 
  مي ات حلليا  حو  ه مهيه هات 

 .حلمم  كات

م ابعة حلديوة حلعامة ل جأهابهة  4-
حلمالية لعم  مهو  حله ه مهيها 
حلمهعهجي مها حها هب حله همحش 
حلشجكات بال محيه   ه هبهيهقهاً 

 .ل قا وا

 ق يه  فهج  حالله هيها   ه ه   5-
شجكات حل  ميا لفا هاً  ه ه  
قموحلدا وحل د  همهثه  لهقهو  
للم ة حلوثاو  وما ي بع ذلهك 

 .ما ميا   حجبالدا

مهههدهههولهههة حلهههلهههعهههو   ههه ههه   6-
حلعههاوههيههات  أههيههقههة مهها قي 
ما أوح ه  حلهبهيها هات مهوحء 
لههه هههدهههيهههوهههة حو حي هههلههها  حو 
حلشجكات  في  فد حل جحمات 

 .ألي   وج مم قب د

 شيج كافة حلمؤشجحت حل  وحو  
فههههج  ضههههخههههمههههة فههههد مههههحهههها  
 ك ولوحيا حلمع ومات لش  م ي دا 
بع  شجكات حل  مهيها حلهمهعهجيهة  
 هه هه  حلههجغههش مهها قا حمهه ههخهه حش 



 

 مملكة البح ي 

 االدبار ال ال  الص حة ال اش  

جمهورية 

مص  

 ال   ية

حال لا  حلمعجي 

 ل   ميا

 جقي حال لا  حلمعجي ل   ميا

وفد ضوء  لقي  قه حا حال لا  حلمعجي ل   ميا ما حلعم   ه ه  جفهع ممه هوي حلعه ها هة وحلهمهدها 
حلمج ب ة بدا فإا حال لا  بال عاوا مع شجكات حل  ميا ميقوش بعق  حل  وحت حلف ية حلم خععة ل ما   
حلعام يا حلمك فيا بإ خا  حلبيا ات قو حالم ع ش ما حلم عة حيلك جو ية بد ا جفع كهفهاء  حالمه هخه حش 
وحالم فا   ما  م يات  با   حلمع ومات وحيضا مخا ج  ه ش حمه هحهابهة شهجكهات حله ه مهيها لهمهثه  ههذه 

  .حل  وجحت بالمج ة حلكافية

شجكات حل  ميا ميقوش بعق  حل  وحت حلف ية حلم خععة ل ما   حلعام يا حلمك فيا بإ خا  حلهبهيها هات قو 
حالم ع ش ما حلم عهة حيلهكه هجو هيهة بهده ا جفهع كهفهاء  حالمه هخه حش وحالمه هفها   مها  همه هيهات  هبها   

  .حلمع ومات وحيضا مخا ج   ش حم حابة شجكات حل  ميا لمث  هذه حل  وجحت بالمج ة حلكافية

 



 

 مملكة البح ي 

 االدبار ال ال  الص حة الحادية عش 

–  2018ل ه وج  )  فيذحً ل بج امج حلثقهافد 
وحلههذي  ههش ح  مهها ه فههد حلمؤ مههج (  2020
لإل لا  حلعاش حلعجبهد ل   ميها /  32/حلعاش حل 

 و ها   –وحلم عق  فهد يامهميا حللمامهات 
فا ، مي ش   2018/6/27  – 24خ   حلف ج  

بال عاوا وحل  مي  مع حي لا  حلعاش حلعجبد 
ل  هه ميا وحلديوههة حلعامههة ل جأابههة حلماليهههة 
بحمدوجية معج حلعجبية حال فا       قه  

 :ك  ما حل  و يا حل الي يا

حم خ حش حل ك ولوحيا حلل يثهة فهد ب هاء   1-
أوح هههههه  حلبيا ههههههات وق وحت حل ل يهههههه  

 .حلم ق مة

 ليههههه  حللوكمهههههة حلجشهههههي   ل فهههههجح   2-

 .وحلمؤممات وحلحدات حلجأابية

قهه  حح مهها  يههوش  وحلحهه يج بالههذكج ح هه،   
مع حلفجي   2018/9/27حلخميا حلموحف  

حلمخ   ما حلديوة حلعامة ل جأابة حلمالية 
بمقج حالما ة حلعامة لإل لا   ش في، م اأشة 
حل فاعههي  حل  فيذيههة وحلماليههة لههو   قهه  

 .ها يا حل  و يا

وموا  قوش حالما ة حلعامة لإل لا  ب هشهج 
قية  فاعي   ا حل  وحت حلثقافيهة حالخهجى 
وحلهه ههد مههيهه ههش حال ههفهها   هه هه   ههقهه ههها مههع 
حموح  حل  ميا حلعجبية   فيذحً لبج هامهحهدها 

  .2020 - 2018حلثقافد ل  وج  

  2020-2018باكورة الربنامج الثقايف لإلحتاد العام العربي للتأمني للدورة 

  حلحمحوج  م ضيا

 حالح ما  حلقا ش ل ح ة حل  فيذية لإل لا  حلعاش حلعجبد ل   ميا

 2018/11/6يوش 

حالميها حلعهاش وبال  همي    – ب  حلخال  جؤوا خ ي  / أامت حالما ة حلعامة لإل لا  حلعاش حلعجبد ممث ، فد حالم اذ
يومها بها /  جويا حي لها  حلعهاش حلعجبهد ل  ه ميا وبام هضافة كجيمهة مها حالمه اذ  –حالمع  مجو  /  مع حالم اذ

لإل لها  حلعهاش /  67/ميمية ممث  مو  حل  ميا حلحمحوجية بمح ا حي لا  بال  و  لعق  حح مها  حل ح هة حل  فيذيهة 

 .فد حلحمحوج 2018/11/6حلعجبد ل   ميا يوش حلث ثاء حلموحف  

وحلحهه يج بالههذكج ح هه، مههي ش خ لهه، م اأههشة حلع يهه  مهها حلموضههو ات حلدامهه، حلم جحهه،   هه  حهه و  ح مهها  هههذح 

 .حالح ما 

  حلمو حا  م ضيا -حلخج وش 

 حالح ما  حلقا ش لمح ا ح حج  حي لا  حلعاش حلعجبد ل   ميا
 2018/12/6 و 5 يومد

حالميها حلعهاش وبال  همي    – ب  حلخال  جؤوا خ ي  / أامت حالما ة حلعامة لإل لا  حلعاش حلعجبد ممث ، فد حالم اذ
جويهها حي لهها  حلعههاش حلعجبههد ل  هه ميا وبام ههضافة كجيمههة مهها مههو  حل  ميهها   –حالمههع  مجو  /  مههع حالمهه اذ

معاوية ميجغ د حبشج ممث  مو  حل  ميا حلمو ح ية بمح ا حي لها  حلعهاش حلعجبهد /  حلمو ح ية ممث ة فد حالم اذ

 .بالمو حا 2018/12/6و  5لمح ا حي لا  حلعاش حلعجبد ل   ميا يومد / 99/ل   ميا بال  و  لعق  حالح ما  

وحلحهه يج بالههذكج ح هه، مههي ش خ لهه، م اأههشة حلع يهه  مهها حلموضههو ات حلدامهه، حلم جحهه،   هه  حهه و  ح مهها  هههذح 

 .حالح ما 

حي لا  
حلعاش 
حلعجبد 
 ل   ميا


