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 ال يقداة

الررنررشررااة العررقمدر عررن لرر ررنرر   ررأمرريررنررقة 

 سالعحت( التكقال)الحيقر 

صرررقمدر عرررن (  1) نشرررار اديرررقم ررر  د ررر  

ال  ن  التنفيذ ر  لر ر رنر   رأمريرنرقة الرحريرقر 

  سالعحت( التكقال)

اصررمدة ماةررار الررمداسررقة سالررتررمد رر  اررت 

اال حقم سبقلت رقس  مرا الر ر رنر  الرترنرفريرذ ر  

ل  ن   أمريرن ال ريرقداة الرملريرل االديرقمي 

/أ ر ر   " )  ملي ي ارت  رأمريرن ال ريرقداة"

س م احت ى المليل ع ى الس اضيا (  2018

 ر را رل الرترأمريرن    نشأر الترأمريرن )التقلي  

 ررأمرريررن الررسرراكرربررقة  يرراس  س رر ررطرريررقة 

ساستثرنرقءاة الرترأمريرن االلررامرت االدمنرت  

 حم م   رض الرترأمريرن االلررامرت  الرترأمريرن 

الشقمل ل ساكبقة  ياس  التحسل  مرق هرت 

االجااءاة السط  ب  ات حق  س  ع حرقم  

مليل ياكقة الترأمريرن الرسر رق ر   ل ساكب ؟

 (.لسسقدس   أمين الساكبقة

سارررت ر رررقد جررر ررر م اال رررحرررقم لررر رررتررر عررريررر  

التأميني   ارقرم  رقم اال رحرقم برنرشرا الرملريرل 

االديررقمي عرر ررى الررسررر  ررا االلرركررترراسنرررت 

الرررررررررررررر ررررررررررررررق  بررررررررررررررقال ررررررررررررررحررررررررررررررقم 

JO.JIF.WWW   ررررحرررر  صررررفررررحرررر 

 (.نشااة رديقم   س  ع   )

س ررذكررا أ  مرر رر ررت امادر اال ررحررقم الرراابررا 

 2015عشرررا مرررنرررذ انرررتررر رررقبررر  ارررت عرررقم 

سالررسرر رر ررت الرر ررقمررت عشررا يررمما عرر ررى 

أهررسرريرر   ررفرر رريررل عررسررل الرر رر ررق  الررفررنرريرر  

ساإلسرررترررفرررقمر مرررن خررربررراا ررر رررق مرررن خررر   

رصمادهق لنشااة رديقم   سأمل   أمريرنرير  

بقلت رقس  مرا اال رحرقم ارت مر رتر رل اراسع 

التأمين ب مف راقمر ال قم ريرن ارت الرقرطرقع 

سالررسررترر ررقمرر رريررن مرر رر   حرريرر  سرربرر  سأ  

أصمدة ال  رق  الرفرنرير  االخراى عرمم مرن 

  -:األمل  سالنشااة اإلديقم   مثل

الررنررشررااة العررقمدر عررن لرر ررنرر  الررتررأمرريررن 

 البحاي

اال ررفررق رريرر  الررمسلرريرر    -(  1) نشررار د رر    -1

 (SOLAS)ل  م  األدساح ات البحقد 

  ’التأمين الطبي في االردن’موسوعة جديدة ومتخصصة بالتأمين بعنوان إصدار 

 االصدار الخامس                 

 

 اال حقم االدمنت لشاكقة التقمين  عمد 

  "ملي ي ات  أمين ال يقداة"

نشرة دورية الكترونية تصدر عن االمانة 

 العامة لإلتحاد العام العربي للتأمين

 2019 مــارس    السس ك  االدمني  ال قيسي  

صدر مؤخرا في عمان في المملكة االردنية الهاشمية موسوعة جديدة متخصصةة بةالةتةامةيةن الةطةبةي بةعةنةوان  -رؤيا نيوز 

لمؤلفها السيد تيسير جميل ملحم ،والتي يتحدث فيها المؤلف عن عدة جوانب تتعلة  بةالةتةأمةيةن ( التأمين الطبي في االردن)

 .الةةةةةطةةةةةبةةةةةي والصةةةةةحةةةةةي، وفةةةةةي ادنةةةةةاو مةةةةةلةةةةةخةةةةة  ونةةةةةبةةةةة ة بسةةةةةيةةةةةطةةةةةة عةةةةةن مةةةةةحةةةةةتةةةةةو   ةةةةة و الةةةةةمةةةةةوسةةةةةوعةةةةةة

، ( واقع والتةحةديةا  ) صفحة تم من خاللها تغطية عدة جوانب تتعل  التأمين الصحي في االردن ( 296)تقع الموسوعة في 

وعالقة التأمين بالتنمية واالستثمار، اضافة الى احصائيا  التةأمةيةن الةطةبةي ، ومةا  ةي ابةرز شةركةا  الةتةأمةيةن الةمةرخصةة 

، ومصةطةلةحةا  الةتةأمةيةن (  مةبةادئةه ومةا ةيةتةه) لمزاولة اعمال التأمين الطبي في االردن، كما انه قد تم التطر  الى التأمةيةن 

والشروط االساسية في التأمين، واالنواع الرئيسية للتأمين والتطور التةاريةخةي لةتةأمةيةن وتةعةريةفةه ، كةمةا انةه قةد تةم تةنةاول 

مفهوم التأمين الصحي والتأمين الطبي ، وكلمة االمين العام للمجةلةس الصةحةي الةعةالةي الةدكةتةور مةحةمةد رسةول الةطةراونةة، 

ومجلس اعتماد المؤسسا  الصحية، ونب ة عن جمعية المستشفيا  الخاصة، اضافة الى كلمة لةرئةيةس الةجةمةعةيةة االردنةيةة 

للتأمينا  الصحية االمين العام سعادة السيد فواز العجلوني تحدث من خاللها عن ا داف الجمعةيةة ومةجةلةس ادارتةهةا و لةيةة 

، وابرز االنجازا  الطبية االردنية والسةيةاحةة ( دور ا وتأسيسها) سير العمل فيها ،كما تم الحديث عن نقابة صيادلة االردن 

، كةمةا تةنةاولة  الةمةوسةوعةة (  ريادة اقليمية عالمية ومكانة متقدمةة عةلةى خةارطةة السةيةاحةة الةعةالجةيةة) العالجية في االردن 

الخدما  الطبية في االردن والتأمين الصحي في العالم العربةي ، اضةافةة الةى انةه تةم اخةيةتةار الةدكةتةور نة يةر الةبةاتةع رئةيةس 

، وقةد تةم الةتةطةر  الةى ( كشةخةصةيةة الةمةوسةوعةة) مةديةكةسةا (  Medexa) المديرين للشركة العربية الدارة النفقا  الصحيةة 

المختبرا  الطبية الدور الرئيسي لها من خالل تشخي  المرض، وتحديد الحالة الصحيةة لةلةمةريةض، ونةقةابةة اخةتةصةاصةي 

، كما تم التحدث عن شخصةيةا  ورواد فةي الةمةوسةوعةة لةهةا الةدور 2014المختبرا  الطبية االردنية التي تم تأسيسها عام 

 .واالثر االبرز في تطور القطاع الطبي و قطاع التأمين االردني 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.JIF.JO%2F&h=AT3nsxANBV6IsJNKVP-hOlrmOXGIzEVHjJbZWp_JdyTlzHGAYY5mEW58G16ijwNJuoa-erJpd9BTXu0mazjNSkTM5TwIMQ6_MAejOCsDsBuBL55soGQ1iQscigsYzoI4w5TK-wLu13ubG9_TNpus3mBrM6ueiocKwtIpsCLovQWzUhA1lv41jUiB2dYGEYv-GWVjXvc


ستقوم جمعية االمارا  للتأمين بعقد عدد من المؤتمرا  والندوا  ضمن خطة عملها لةعةام 

 :ومنها 2019

1– 16th Annual Gulf Insurance Forum (Social Insurance, Saving 
Funds On The Insurance Relationship) during 16th 17th Oct 

2019 and the place (under process). 

2– 6th Annual Health Insurance Conference during 20 - 21 No-
vember 2019 (Tentative) upon and after the EIA Election (Board & H.T.C) in 

Dubai - Roda Al Murooj Hotel. 

3– Motors Insurance Seminar (Date will be determined) and the place (under 

process). 

 جمعية االمارا  للتأمين

المؤتمرا  والندوا  التي ستقيمها جمعية االمارا  للتأمين خالل عام 
2019 

االمقداة ال ابي  

 الستحمر

االصماد ال قمت                  العفح  الثقني   

 إقتراح نقل الرقابة على التأمين إلى  يئة  سوا  المال

الةعةدد السةنةو  ) مجلة المراقب التأمةيةنةي 
 2019يةنةايةر /  كةانةون الةثةانةي (  المةمةتةاز

كشف  مصادر مطلةعةه عةن تةعةديةال  جةاريةة 
دراستها، سيتم إدخالها على مشةروع قةانةون 
التةأمةيةن الةجةديةد،  بةرز ةا الةنة  عةلةى نةقةل 
الةةرقةةابةةة عةةلةةى الةةقةةطةةاع مةةن وزارة الةةتةةجةةارة 

  .والصناعة إلى  يئة  سوا  المال

و شار  المصادر إلى  ن إجتماعاً عةقةد مةؤخةراً 

جها ، بةحةضةور وزيةر الةتةجةارة  4جمع ممثلي 

والصناعة خالد الروضان وضم  كل من غةرفةة 

التجارة والصةنةاعةة وإتةحةاد الةتةأمةيةن والةلةجةنةة 

المالية واالقتصةاديةة فةي مةجةلةس اذمةة، و لة  

 .لمناقشة التعديال 

وقال  المصادر إن االجتماع خل  إلةى تشةكةيةل 

لةةجةةنةةة ربةةاعةةيةةة تضةةم الةةجةةهةةا  الةةتةةي حضةةر  

االجتماع للتنسي  في ما بينها حةول الةتةعةديةال  

تمهيداً لعرض مشةروع الةقةانةون عةلةى مةجةلةس 

اذمة، وجار ترشيح اذسماء الممثلة لةكةل جةهةة 

 .في اللجنة

و كد  المصةادر  ن  ةنةا  تةوافةقةاً كةبةيةراً بةيةن 

المجتمعين على   مية نقل الرقةابةة عةلةى قةطةاع 

التأمين مةن الةوزارة إلةى  ةيةئةة  سةوا  الةمةال 

بإعتبارو قطاعاً مالياً مهماً لالقتصاد الوطنةي، ا  

مليون دينار، ويةمةكةن  400يتجاوز حجمه حالياً 

مضاعفة   ا الحجم مرا  عدة في حةال تةنة ةيةم 

 .السو  بشكل  كبر

 الك  ــ 

و كر  المصادر  ن نما ج الةرقةابةة عةلةى قةطةاع 

جها ، إما  3التأمين إقليمياً وعالمياً تقتصر على 

 يئة االسوا  كما  و الحال في سلطنة عمان إمةا 

البنو  المركزية مثل السعودية والبةحةريةن، وإمةا 

 .تح  م لة  يئة مستقلة على غرار االمارا 

ونو   المةصةادر إلةى  نةه فةي  ةل رفةض بةنة  

الكوي  المركز  اإلشراف عةلةى قةطةاع الةتةأمةيةن 

وعدم إمكانية تأسيس  يةئةة مسةتةقةلةة لةإلةشةراف 

عليه، ومخالفة  ل  للتوجها  الحكومية المعةلةنةة 

في وثيةقةة اإلصةالح االقةتةصةاد  بةعةدم تةأسةيةس 

 يئا  جيدة، تبةقةى  ةيةئةة اذسةوا   ةي الةجةهةة 

  .الوحيدة القادرة على الوفاء به ا الدور

ولفت  إلةى  ن نةقةل تةبةعةيةة الةقةطةاع مةن وزارة 

التجارة والصناعة إلى  يئة مستةقةلةة بةعةيةداً عةن 

سلطة الحكومة، با   مراً ضرورياً لتن يم السو  

والوفاء بالمعايير العالمية، منو ة إلى  ن من بين 

المقترحا  الةتةي نةاقشةهةا االجةتةمةاع نة  عةلةى 

انضمام كل شركا  التأمين الةعةامةلةة فةي السةو  

شركة تح  م لة إتحاد  39الكويتية وعدد ا نحو 

  .شركا  التأمين



ونحن إ  نتطلع بحماس شديد 
للمةسةتةقةبةل الة   نةتةمةنةى  ن 
يةةةكةةةون مةةةلةةةيء بةةةالةةةتةةةجةةةديةةةد 
واإلنةةجةةاز والةةمةةبةةادرة تةةحةة  
قةةيةةادة اذمةةيةةن الةةعةةام الةةجةةديةةد 

نسةةريةن الةةحةةنةبةةلةةي /  السةيةةدة” 
ونةةحةةن فةةي “  (  بةةو شةةاويةة ) 

مةةجةةلةةس اإلدارة نةةؤمةةن بةةأن 
اإلتحاد الةنةاجةح سةيةكةون مةن 
خالل المراجةعةة الةمةتةواصةلةة 
والتخطيط الجديد تح  قةيةادة 

 .فعالة وإدارة جيدة
شةةهةةادة  الةةحةةنةةبةةلةةيوتةةحةةمةةل 

الةةمةةاجسةةتةةيةةر فةةي الةةهةةنةةدسةةة 

 عةةلةةن مةةجةةلةةس إدارة إتةةحةةاد 
شركا  التأمين الفةلةسةطةيةنةي 

نسةريةن /  السةيةدةعن تعةيةيةن 
 مةيةنةاً (   بو شاوي )الحنبلي 

عةةامةةاً لةةإلتةةحةةاد ابةةتةةداءاً مةةن 
واتةةةةةةخةةةةةة  ، 2019/01/01

مةةجةةلةةس اإلدارة قةةرارو خةةالل 
/ 25إجتةمةاعةه الةمةنةعةقةد فةي 

 .2018/كانون اذول 
السةيةد  نةو وعةن الةقةرار قةال 

رئةةةيةةس مةةةجةةلةةةس  الشةةنةةطةةةي
اإلدارة  ننا إ  نتوجه بالشةكةر 

 مجةد جةدوع والتقدير للزميل 
الة   (  اذمين العةام السةابة ) 

خةةدم اإلتةةةحةةاد بةةةكةةل تةةةفةةانةةةي 
ومصةةةداقةةةيةةةة ونةةةتةةةمةةةنةةةى لةةةه 
التوفي  في مهةمةتةه الةقةادمةه 
كةةمةةديةةر عةةام لةةلةةرقةةابةةة عةةلةةى 
التأمين في  يئة سةو  ر س 
المال الفلسطينية، حةيةث  نةنةا 

 مةجةد /  كةلةنةا ثةقةة بةأن السةيةد
جةةدوع عةةنةةصةةر فةةعةةال ومةةهةةم 
لتطوير صناعة الةتةأمةيةن فةي 

 .فلسطين

واإلدارة وتةةقةةلةةد  مةةنةةاصةةب 
وو ائف عدة، حةيةث عةمةلة  

عةةامةةاً كةةمةةديةةر عةةام  25لةةمةةدة 
لفروع شركة العرب للتأمةيةن 
في فةلةسةطةيةن وكةانة  عضةو 
فةةعةةال فةةي اإلتةةحةةاد وتةةقةةلةةد  
منصب نائب رئةيةس مةجةلةس 
إدارة اإلتحاد سابقةاً وتةمةتةلة  
خةةةبةةةرة طةةةويةةةلةةةة فةةةي مةةةجةةةال 
صناعة التةأمةيةن إضةافةة إلةى 
عضويتها ورئاستها لعدد من 

 .الجمعيا  والشركا 
/ السيةدةوالبد من التنويه  ن 

سةتةكةون  ول  نسرين الحنبلي
امر ة على مستو  فلسةطةيةن 
والوطن العربةي الة   تةتةقةلةد 
منصةب اذمةيةن الةعةام إلتةحةاد 
شركا  التأمين ونةحةن عةلةى 
ثةقةة مةن قةدراتةهةا فةي إثةبةةا  
  مية المر ة الفلسطينيةة فةي 
 .تطوير اإلقتصاد الفلسطيني

 أب  يقس ش -ن ا ن الحنب ت /   يين ال يمر

 أمينقً عقمقً لإل حقم الف  طينت لشاكقة التأمين

 ا  طين

االصماد ال قمت                  العفح  الثقلث   

 نقاًل عن الموقع االلكتروني لهيئة سو  ر س المال الفلسطينية

 حس   التأمين حسق   سأمق 

 يئة سةو  ر س الةمةال  طلق  
حةمةلةة تةوعةويةة  الفةلةسةطةيةنةيةة 

مؤخراً تةخة  قةطةاع الةتةأمةيةن 
“ التأمين حماية و مان” بعنوان 

حيةث تةهةدف الةحةمةلةة وبشةكةل 
رئيسي الى الةتةعةريةف بةأ ةمةيةة 
التأمين و ل  من خالل تةحةقةية  
مجموعة من اذ داف الفةرعةيةة 

 :المتمثلة باآلتي

  المسا مة في رفةع الةثةقةافةة
الةةمةةالةةيةةة لةةد  الةةمةةواطةةنةةيةةن 

 .وتحديداً في قطاع التأمين

  المسا مة فةي زيةادة الةثةقةة
بةةيةةن الةةمةةواطةةن ومةةزود  

 .الخدما  التأمينية

  الةةتةةعةةريةةف بةةدور الةةهةةيةةئةةة
الرقابي على قطاع الةتةأمةيةن 

 .الفلسطيني

  المسا مة في تعزيز الشمول

 .المالي لد  المواطنين

وتسةةتةةهةةدف حةةمةةلةةة الةةتةةأمةةيةةن 
الشاملة كافة شرائح الةمةجةتةمةع 

الفلسطيني بشكةل عةام 
بما يشمل المحةافة ةا  
الةةجةةنةةوبةةيةةة، وتةةمةةتةةد 
الةحةمةلةةة لةمةدة سةبةعةةة 
شهور وتستخدم العديد 

من االدوا  والوسائل التوعوية 
وتستند الحملة الى عدة مةحةاور 

 :و ي

  تعريف المواطنةيةن بةأ ةمةيةة

 .التأمين

   تعريف المواطنين بمنةتةجةا
الةةتةةأمةةيةةن الةةمةةتةةوفةةرة و لةةيةةة 
استخدامها واالستفادة منةهةا 

 .بالطريقة المثلى

  حماية حةقةو  الةمةتةعةامةلةيةن

 .ودور الهيئة الرقابي

كما شمل  رسائل الحملةة عةلةى 
دور  ةةيةةئةةة سةةو  ر س الةةمةةال 
الفلسطينية كجهة رقابةيةة عةلةى 
قطاع التأمين، و  ةمةيةة تةعةامةل 
المواطن مع مةزود  الةخةدمةا  
التأمينية فقط الةمةرخصةيةن مةن 

 .قبل الهيئة

وتسةتةةخةةدم الةحةةمةةلةةة مةةجةةمةةوعةةة 
متنوعة من االدوا  اإلعةالنةيةة 
مةةثةةل راديةةو سةةبةةو  ومةةواقةةع 
التواصل االجتماعي ورسةومةا  
كةةرتةةونةةيةةة تةةعةةبةةيةةريةةة وفةةيةةلةةم 
توضيحي يتم نشر ةا فةي كةافةة 
وسةةةائةةةل الةةةتةةةواصةةةل واالعةةةالم 
المرئية والمسموعة والمقروءة 

 .وغير ا من االدوا  االخر 
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 مس ك  البحا ن

االصماد ال قمت                 العفح  الااب    

  تأمين الفضاء و اذقمار الصناعية

جس  د   

معا 

 ال ابي 

 االتحاد المصر  للتأمين

تأمين اخطار الفضاء بشكل عام  و 
نوع من انواع التأمين المتخصصةة 
لةةلةةغةةايةةة الةة   يةةغةةطةةى اخةةطةةار 

التى تتعرض لهةا االقةمةار    الفضاء
الصةةنةةاعةةيةةة و بةةالةةرغةةم مةةن عةةدم 

انةه    انتشارو على نطا  واسةع اال
من   م التغطيا  التةأمةيةنةيةة حةيةث 

الةةعةةالةةيةةة و    انةةه يةةتةةسةةم بةةاخةةطةةارو
الجسيمة و الةغةيةر    خسائرو المالية

مةةتةةوقةةعةةة فةةالةةمةةركةةبةةا  الةةفةةضةةائةةيةةة 
عرضه لالخطاء الفنية و الحسابيةة 
خةةالل اسةةتةةخةةدامةةهةةا حةةيةةث تةةعةةتةةبةةر 

  .التكنولوجيا تقدما  اكثر فروع  من

اخةطةار الةفةضةاء    بد  التأمين علةى
و كان  ول تةأمةيةن  1965من  عام 

االقةةمةةار الصةةنةةاعةةيةةة قةةبةةل    يةةغةةطةةى
مع تةأمةيةن الةمةسةئةولةيةة    االنطال 

 .تجاو الطرف الثالث

الةقةمةر الصةنةاعةى ، عةلةى    اطال 
الةةرغةةم مةةن  ن  ةةروف السةةو  
تفرض على شركا  التةأمةيةن اآلن 
استعداًدا متزايًدا نحو توفير تغطيةة 
 ولية لمدة تصل إلى خمس سنوا  
 و في الواقع طةوال فةتةرة تشةغةيةل 
القمر الصناعي ، و يختةار الةعةديةد 
ةةلةةيةةن شةةراء تةةغةةطةةيةةا   مةةن الةةمةةشةةغء
تأمينية عنةد الةتةجةديةد سةنةويةا فةي 
المدار خالل الفترة الةمةتةبةقةيةة مةن 

 .حياة مهمة القمر الصناعي

و قد تم تصميم التغطية الةتةأمةيةنةيةة 
الةةنةةمةةو جةةيةةة الةةمةةقةةدمةةة مةةن سةةو  
التأمين عةلةى الةفةضةاء و االقةمةار 

لةتةغةطةيةة    الصناعةيةة الةمةخةصةصةة
الخسائر التى يمكن  ن تحدث خالل 
عملية اطال  المركبة الفةضةائةيةة ، 

كان  مدة  ة و الةتةغةطةيةة فةي    وقد
 الغالب لمدة سنة واحدة بعد عملية 

، جمع  شركةا  2017و في عام 

الةةتةةأمةةيةةن الةةتةةي  صةةدر  وثةةائةة  
للتأمين ضد المخاطر التةي تةحةيةط 

مةلةيةون  715برحةال  الةفةضةاء، 

دوالر  قساطا من العمالء، بةيةنةمةا 

مةلةيةون  636دفع  في الةمةقةابةل 

دوالر مطالبا ، بحسب خبيةر فةي 

و "   CNNصناعة التأمين لشبكةة 

الرسم البةيةانةى الةتةالةى يةوضةع 
 ."نسبة االقساط الى المطالبا  

و يتةوقةع الةمةحةلةلةون فةي شةركةة 

Technavio   ن يةنةطةلة  السةو 

العالمي لألقمار الصناعية وسةو  
التأمين على الفضاء بمةعةدل نةمةو 

خالل الةفةتةرة  2.26%سنو  يبلغ 

2018 - 2020.  

وقد يةبةدو الةتةأمةيةن عةلةى رحةال  
الفةضةاء عةمةال جةنةونةيةا، فةي  ةل 
انخفاض  عةداد الةعةمةالء وارتةفةاع 
المخةاطةر،و لة لة  فةأن مةجةمةوعةة 
صغيرة من شةركةا  الةتةأمةيةن فةي 
جةمةيةع  نةحةةاء الةعةالةم تةغةطةى  ةة ا 
الخطر و استعان  بخبراء في تقييم 
المخاطر المتعلقة بةالةتةأمةيةن عةلةى 

رحةةال  الةةفةةضةةاء، وكةة لةة  عةةلةةى 
اذجةةهةةزة الةةمةةتةةعةةلةةقةةة بةةالةةمةةركةةبةةا  

 .الفضائية

تةةنةةقةةسةةم الةةتةةغةةطةةيةةا  لةةخةةمةةسةةة  

  :اجزاء 

  قبل االنطال 

(Pre– launch Insurance) 

  فى مرحلة االنطال 

(Launch insurance)  

 فى المدار 

(In-orbit insurance) 

  الطرف الثالث 

(Space Third-Party Legal 
Liability) 



 

 مس ك  البحا ن

 االصماد ال قمت                 العفح  ال قم  

جس  د   

معا 

 ال ابي 

  خسائر تابعة  

(Consequential Losses) 

اكثا ان اع التر رطريرقة انرترشرقدا 

الست  قر  برترأمريرن  ركرنر لر جريرق 

  :  الفضقء

االخطةار الةمةتةعةلةقةة بةانةطةال   . 1

 Satelliteاالقةةمةةار الصةةنةةاعةةيةةة 

Launch and In-Orbit    : تةةتةةم

التغطية علةى االضةرار الةخةسةائةر 
التى تصةيةب االقةمةار الصةنةاعةيةة 
اثناء مرحلة االنطال  و االخةتةبةار 

 فى المدار الفضائى 

ضةةةمةةةان اخةةةطةةةار االنةةةطةةةال   . 2

Launch Risk Guarantee :

لةةتةةغةةطةةيةةة الةةقةةائةةم عةةلةةى االعةةمةةال 
الةةمةةتةةعةةلةةقةةة بةةانةةطةةال  الةةمةةركةةبةةا  
الفضائية بخةصةو  ا  تةقةصةيةر 

 .فى االداء

تأمين رحلةة مةركةبةة الةفةضةاء  . 3

 Satellite Launchالةةةواحةةةدة 
Vehicle Flight Only  : نا يتم 

تغطةيةة ضةد االخةطةاء الةمةتةعةلةقةة 
بالمركبا  الفضائية من االنةطةال  
 حتى مرحلة فصل القمر الصناعى

تغطية الةقةمةر الصةنةاعةى بةعةد  . 4

 Satellite Postمرحلة الفصةل 
Separation :   الةةتةةغةةطةةيةةة ضةةد

الخسائر و االضرار بةعةد مةرحةلةة 
فصل القمر الصناعى مةن مةركةبةة 

و حتةى تةكةون الةرحةلةة )  الفضاء 
كلها مأمنة بةالةكةامةل و ال يةكةون 
 نا  فجوة فى الوثيقة التى تةقةدم 

 (تغطية على مرحلة االنطال 

تأمين االقمةار الصةنةاعةيةة فةى  . 5

:   Satellite In-Orbitالةةةمةةةدار 
تغطية االخطار فى مرحةلةة وجةود 

  فى المدار  القمر الصناعى

 إعادة تأميةن فضةاء اخةتةيةار  . 6
F a c u l t a ti v e  S p a c e 

Reinsurance    : لكل الةمةكةتةتةبةيةن
 فى جميع اخطار الفضاء

تأمين مسؤولية الطرف الثالةث  . 7

 Satelliteعن اذقمار الصناعيةة 

Third Party Liability  : تةةغةةطةةيةةة
االضرار الةجةسةمةانةيةة او اضةرار 
الممتلكةا  الةتةى تصةيةب الةطةرف 
الثالث و تكون ناتجة عن انةطةال  
الةقةمةةر الصةةنةاعةى و دورانةةه فةةى 

 المدار

تأمين مرحلة قبل االنةطةال  و  . 8
 مةةرحةةلةةة نةةقةةل الةةقةةمةةر الصةةنةةاعةةى

Satellite Transit and Pre -

Launch    :  لةةتةةغةةطةةيةةة الةةخةةسةةارا
الماديةة لةلةقةمةر الصةنةاعةى اثةنةاء 
مرحلة نقله من المكان ال   صنع 
فيه الى مكان االنطال  و مةرحةلةة 
دمة  الةةقةمةر الصةنةاعةةى بةمةةركةبةةة 

مرحلة التجميع )  الفضاء و تشمل 
و ب ل  فتل  ( و الدم  و االختبار 

التغطية ال تشمل مرحلة االنةطةال  
 .و االشتعال المتعمد

فقدان االيراد المتعلة  بةالةقةمةر  . 9

 Satellite Loss ofالصةةةنةةةاعةةةى 

Revenue :    لتغطةيةة الةربةح الة
يمكن ان يةخةسةرو الةمةالة  ان لةم 
يؤد  الةقةمةر الصةنةاعةى مةهةمةتةه 

 بالطريقة المطلوبة

المعدا  المتةعةلةقةة بةتةصةنةيةع .  10

 Space الةةمةةركةةبةةا  الةةفةةضةةائةةيةةة

Products    :  نا التغطةيةة تةخة 
فشل المعدا  الةمةسةتةخةدمةة الداء 
مهمتها المطلوبة والة   صةنةعة  

 .من اجلها

الحةوداث الشةخةصةيةة لةرواد .  11

/Astronautالةةةةةةفةةةةةةضةةةةةةاء 
C o s m o n a u t  P e r s on a l 

Accident Insurance    : تغطية

التكاليف الناتجة عن حادث لةرواد 
 الفضاء 

  :س من استثنقءاة ال ثيق 

  مصادرة غير قةانةونةيةة  و   
مةةمةةارسةةةة غةةيةةةر مشةةروعةةةة 
للسيطرة على القمر الصناعةي 
مةةةن قةةةبةةةل    شةةةخةةة   و 
 شخا  يتصرف دون موافقة 

 المؤمن عليه

  جةةةهةةةاز مضةةةاد لةةةألقةةةمةةةار   
الصنةاعةيةة  و جةهةاز يسةتةخةدم 

 و /  االنشةةةةطةةةةار الةةةةنةةةةوو  و 
جةةةهةةةاز يصةةةدر    االنةةةدمةةةاج  و

اشةةعةةة الةةلةةيةةزر  و يةةوجةةه حةةزم 
 الطاقة 

  تشةةةةةةةةةةةةةةو  الةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةردد
الكهرومغناطيسي  و الالسلكةي 
مةةن مصةةدر خةةارجةةي لةةلةةقةةمةةر 
الصناعى ، باسنئنةاء االضةرار 
التى تصيةب الةقةمةر الصةنةاعةى 
بطريقة مباشرة و الةتةى تةكةون 
  نتج  عن مثل   ا التشو 



 

 مس ك  البحا ن

 االصماد ال قمت                 العفح  ال قمس 

جس  د   

معا 

 ال ابي 

   خسةةارة اإليةةرادا  والةةنةةفةةقةةا
ةن  اإلضافية بخالف تلة  الةمةؤم 
عليها بموجب اتفاقية التةأمةيةن 

 و /  و     ضةةةةرار عةةةةرضةةةةيةةةةة) 
  ( ضرار الحقة

 الةةمةةتةةعةةمةةدة     عةةمةةال الةةمةةؤمةةن
إلحداث فشل للقمةر الصةنةاعةي 

 و الحةةةةةداث ضةةةةةرر فةةةةةى /  و 
تشغةيةل الةمةركةبةة ، بةاسةتةثةنةاء 

 و الشةةخةة  ) مسةةؤول اذمةةان 
ال   ( ال   يعمل بصفة مماثلة

 يعمل ضمن حدود مسئوليته

  الةةتةةفةةاعةةل الةةنةةوو  ، اإلشةةعةةاع
النوو  ،  و التلوث اإلشعاعي 
من    نوعا كان ، سواء كةان 
 ةة ا الضةةرر مةةبةةاشةةرا  و غةةيةةر 
مباشر ، باستثناء اإلشةعةاعةا  
التي تحدث بشكل طةبةيةعةي فةي 

  .بيئة الفضاء

دسام صنقع  اال سقد العنقعرير  

  :اى ال قل  

 Boeing (previously 
Hughes)  

 Space Systems Loral  

 Lockheed Martin  

 Airbus D&S 
(previously EADS/
Astrium)  

 Alcatel (previously 
Aerospatiale)  

 Various Russian Com-
panies, e.g. Energia  

 ISS RESHETNEV (NPO 
PM)  

 CAST (China)  

 سما  تأمين الفضاء
 ررحررتررقش الررى يرراكررقة  ررأمرريررن 

  :مت عع  

تأمين المخاطر الفضائية  و عمل 
معقد يتطلةب مةعةرفةة مةتةخةصةصةة 

فةي .  بتكنولوجيا الةنةقةل الةفةضةائةي
الةةةواقةةةع ، الةةةعةةةديةةةد مةةةن شةةةركةةةا  
التةأمةيةن والسةمةاسةرة فةى تةأمةيةن 
الةةفةةضةةاء تسةةتةةعةةيةةن اذفةةراد الةة يةةن 
شاركوا فى عمليا  اطال  االقمار 

العاملةيةن بةالشةركةة    الصناعية  و
إن .  المصنعة لألقةمةار الصةنةاعةيةة

القيم المؤمن عليها تةكةون كةبةيةرة 
جدا ، والتةي يةمةكةن  ن تصةل إلةى 

مليون دوالر  مريكي ويمكن  500

 كثر من  ل ، ومن ثم تتطلةب فةي 
كثير مةن اذحةيةان مشةاركةة عةدد 
كبةيةر مةن شةركةا  الةتةأمةيةن ذن 
مع م الشركا  الفةرديةة ال تةمةلة  
القدرة لتغطية الخسائةر الةكةارثةيةة 
المحتمةلةة فةي حةالةة بةالةفةشةل او 

إن الةتةأمةيةن عةلةى .  وقوع الخطةر
الةفةةضةةاء  ةةو سةو  عةةالةمةةي مةةع 
شركا  الةتةأمةيةن الةمةوجةودة فةي 

، فةرنسةا (  لنةدن) المملكة المتحدة 
، الةةواليةةا  الةةمةةتةةحةةدة (  بةةاريةةس) 

اذمريكية ،  لةمةانةيةا وسةويسةرا ، 
القدرة اإلجمالية للسةو  .  وغير ا

،    المقدار الكامل للتغطية الةتةي 
ترغب شركا  التأمين في تقديمها 
لالكتتاب ، تبلغ حالياً ما يقرب من 
مليار دوالر  مةريةكةي لةلةمةخةاطةرة 

  .واحدة 

احتسقلي  كبيار ل  قةا ج يرسر  

  :سع ا   ساس   النطقق

خةارجةيةة )  سباب الخسارة عديدة 
، وعشوائية ، وكةارثةيةة (  وداخلية

وله ا السبب بال ا  تكون  سةعةار 
فةي .  قسط التأمين مرتفعةة نسةبةيةا

الواقع ، يشكل التأمين ثالث  علةى 
تةةكةةلةةفةةة فةةى مشةةروع االقةةمةةار 

عةلةى الةرغةم مةن  ن    الصناعةيةة
موكبة الفضاء اذمةريةكةيةة قةامة  
بعدد من الرحال  الفضائية إلنقةا  
اذقمار الصناعية المعيبة ، إال  ن 
مجال اإلصالح واالنقا  فةي حةالةة 
حدوث عطل مةحةدود لةلةغةايةة فةي 

مع اعتبار مهةمةا  .  الوق  الحالي
اإلنقا   كثر تكلفة من قيمة الةقةمةر 
الصناعي ، و من ثةم يةجةب عةلةى 
القمر الصةنةاعةي االعةتةمةاد عةلةى 
كفاءة  ن مته وبراعة مةهةنةدسةيةه 
إليجاد حةل لةلةعةطةل الة    صةاب 

 .القمر الصناعى

عندما تحدث خسارة ، يكةون لةهةا 
تأثير عةمةية  ، لةيةس فةقةط عةلةى 
المشغل ، ال   قد يةحةتةاج إليةجةاد 
طر  بديلة لتوفير الخدما   ثةنةاء 
استبدال القمر الصناعي المعطل ، 
ولةةكةةن بشةةكةةل عةةام ان عةةمةةلةةيةةا  
اطال  القمر الصناعى الالحقة من 
نفس موكبة الفضاء تتأثر الةى ان 
يتم عمل بيةان مةفةصةل و تةحةديةد 
السةةبةةب الةةرئةةيةةسةةى لةةلةةعةةطةةل الةة   

 . حدث

ان مةةوكةةبةةة الةةفةةضةةاء و الةةقةةمةةر 
 الصناعى من اكثر العوامل ا مية 

بالنسبة لمكتتبى تةأمةيةن الةفةضةاء 
حةيةةث ان صةةانةةع الةمةةوكةةبةة الةةتةةى 
واجةةهةة  الةةفةةشةةل يةةكةةون عةةرضةةه 

كانخفاض    لعوائ  تتعل  بالتأمين
معةدل الةثةقةة بةالةمةوكةب و زيةادة 
الخطر و بالتالى ف نسبة التغطيةة 
ستقل و االقساط سترتفع للةعةمةالء 
القادمين وبةالةنة ةر إلةى الةمةبةالةغ 
ةةنةةة مةةن اذقةةمةةار  الةةكةةبةةيةةرة الةةمةةؤم 
الصناعية ، و ن اذقساط السنويةة 

 700تتراوح في الةمةتةوسةط بةيةن 

مةةلةةيةةون دوالر  800مةةلةةيةةون و 

 مريكي ، يمكن  ن يستغر  اذمةر 
مجرد فشلين فةي إطةال  االقةمةار 
الصةةنةةاعةةيةةة لةةتةةغةةيةةيةةر ديةةنةةامةةيةةكةةيةةة 

  .السو 

ح قسي  س ق  رأمريرن اال رسرقد 

  العنقعي 

ي هر التاريخ  ن صناعة التةأمةيةن 
على الفضاء تتأثر باالحداث و   ا 
غير مةفةاجة  ، مةع اذخة  بةعةيةن 
االعتبار  ن خسةارتةيةن كةبةيةرتةيةن 
يمةكةنةهةمةا الةقةضةاء عةلةى اقسةاط 

على سبيل المةثةال ، ،  السنة كاملة
خالل  واخر الثمانينيا  ، زاد عدد 
عمليةا  اإلطةال  ،و نةمة  سةعةة 
شركا  الةتةأمةيةن اإلجةمةالةيةة إلةى 

مليار دوالر ،   1.3ال روة و بلغ  

مما  د  إلةى انةخةفةاض مةعةدال  
وتةةلةةتةةهةةا مةةجةةمةةوعةةة مةةن .  الةقةةسةةط

الخسائر المتةسةلةسةلةة فةي عةامةي 

 . 2001و  1998

و برز ا تتعل  بةاالعةطةال الةعةامةة 
فةةةةةةي سةةةةةةلةةةةةةسةةةةةةلةةةةةةة االقةةةةةةمةةةةةةار 

-BSSو   BSS-601   الصةةنةةاعةةيةةة
، إلةةةةةةى جةةةةةةانةةةةةةب اآلثةةةةةةار  702

سةةبةةتةةمةةبةةر  11االقةةتةةصةةاديةةة فةةي 

،  ثر  تأثيةراً شةديةداً عةلةى 2001

سو  تأمةيةن الةفةضةاء ، مةمةا  د  
إلى انخفاض سعة شركا  التأمين 

كةمةا ( وزيادة في معةدال  اذقسةاط 
و (.   و موضةح بةالةرسةم الةبةيةانةى

  ا يؤكد  ن سو  تأمين الفةضةاء 
يةتةةصةةرف بشةةكةل دور  حةةيةةث انةةه 

مةن "  الةمةسةتةقةرة" خالل المرحلةة 
الدورة ، يمكن للمشتر  الحصول 
على شروط  كةثةر مةالءمةة بسةبةب 

ومةع  لة  ، .  زيادة السعة المتاحة
عندما تنةخةفةض اذربةاح ، يصةبةح 

حةةيةةث تةةحةةتةةفةة  "  صةةعةةًبةةا" السةةو  
شركا  التأمين باذرباح مةن  جةل 

ونتيةجةة لة لة  ، .  تغطية مطالباتها
  .يتم رفع االقساط لزيادة اإليرادا 
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نظرار عرقمر  عرن سر ق  رأمريرن 

  2017اال سقد العنقعي  اى

  نةة ةةًرا لةةنةةجةةاح سةةو  الةةتةةأمةةيةةن

وعدم  2016الفضائي في عام 

وجةةةود انةةةخةةةفةةةاض فةةةي سةةةعةةةة 
شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

حةيةث ان    االكتتابةيةة،   التأمين

اثب  العام اذكةثةر    2017عام 

  .تنافسية حتى اآلن 

   ال يةةوجةةد خسةةائةةر تةةأمةةيةةن مةةنةة

  2017و حتى تاريخ  2016

  ال تزال سعة شركةا  الةتةأمةيةن
عةةلةةى قةةبةةول تةةأمةةيةةن الةةفةةضةةاء 
مةةتةةشةةابةةهةةة إلةةى حةةد كةةبةةيةةر مةةع 
الةةةةةةتةةةةةةخةةةةةةفةةةةةةيةةةةةةضةةةةةةا  فةةةةةةي 

عةلةى  جةهةزة  2016   اذسعةار

 .اإلطال  المعتمدة

  التقلبا  فى صناعة تكنولوجيا
 .الفضاء فى اعلى مستو  لها

    خسارة واحدة يمكن  ن تفو
  . قساط سنة كاملة

  اي ا السطقلبقة

  فشةةةةل الةةةةقةةةةمةةةةر الصةةةةنةةةةاعةةةةي

وكةةان  MexSat   الةمةكةسةةيةكةى

مةلةيةون  $390.7مبلغ التأمين 

  .دوالر

   فشل القمر الصناعي المصةر

، الةةمةةؤمةةن عةةلةةيةةه "  2-سةةا  " 

مةلةيةون دوالر ، فةي  75مقابل 

  .المدار

  د  فشةةةةل سةةةةاتةةةةل إكسةةةةكةةةةس 

إلةى تةدمةيةر سةفةيةنةة  9فالكون 

شحن تابعة لةمةحةطةة الةفةضةاء 
الةةدولةةيةةة ، مةةمةةا  سةةفةةر عةةن 

مةلةيةون   38.7مطالبة بةمةبةلةغ 

 .دوالر

  ةى    سةنةة 2016وتعد سةنةة 

السنة الخالية من الةمةطةالةبةا  
و التى تعتبةر    نسبياً حتى اآلن

مربةحةة لةلةمةكةتةتةبةيةن، و كةان 
كةان    اذقسةاط   إجمةالةي حةجةم

مليةون و  450يتراوح ما بين 

مليون دوالر ، اعةتةمةاداً  600

على موعد عودة سبيس إكس 
إلى رحلة الطيران بعةد حةادثةة 

  .سبتمبر 1

أهرر  الررتررحررم ررقة الررتررى  رر اجرر  

 ررأمرريررن الررفررضررقء س األ ررسررقد 

  العنقعي 
 .اطال  مركبا  فضاء جديدة .1

تصةةمةةيةةم الةةتةةأمةةيةةن الةةمةةنةةاسةةب  . 2

 .لسياحة الفضاء

 .تراكم مبالغ التأمين .3

 .حطام المركبا  الفضائية .4

 .التطور التكنولوجى. 5

 .تغير المناخ فى الفضاء .6

زيادة مبالغ التأمين المةتةعةلةقةة  . 7

 .بتكنولوجيا الفضاء

تةةدعةةيةةم و تةةطةةويةةر صةةنةةاعةةة  . 8

 .تكونولجيا الفضاء

بحيةث :  تعدد تطبيقا  الفضاء .  9

انه تكنولوجةيةا جةديةدة و فةى 
تطور مستمر و  ا  تطبيقةا  

  .جديدة متطورة
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و بةةعةةد ان مةةأل االنسةةان الةةكةةرة 
االرضية بالسيارا  مسببا زحةمةة 
سيةر فةي مةعة ةم شةوارع الةمةدن 
الرئيسةيةة فةيةهةا،  ةا  ةو يسةبةب 

 SPACEزحمة سير في الفةضةاء 
CONGESTION    . فةةقةةد اعةةلةةن

 THIERRYتةةةيةةةيةةةر  كةةةولةةةو  
COLLOT  المديةر الةتةنةفةية   فةي

قسم التأمينا  الفضائية في شركة 

االلةمةانةيةة ان  ALLIANZاليةانةز 

الفضاء المحيط بةكةرتةنةا االرضةيةة 
 .يزداد ازدحاما يوما بعد يوم

 1957من  بدء غزو الفضاء سنة 

تر  االنسةان اشةيةاء كةثةيةرة فةيةه 
تتراوح بين بقايا الصواريخ الةتةي 
تنقل االقمار الصناعية الةى الةجةو 
واقمار صناعية انتةهة  اعةمةار ةا 
او توقف  عةن الةعةمةل لسةبةب او 

 .  خر

ان عةدد االشةيةاء الةمةتةروكةة فةي 
الفضاء با  يقدر بالماليين، و ي 
اشةةةيةةةاء لةةةن تةةة وب او تةةةزول 

ووجود ا في الفضاء بةا      اتيا،
يهدد سةالمةة االقةمةار الصةنةاعةيةة 
التي تغطيها شركا  التأمين و ي 

 .في مدار ا الفضائي

وتبين دراسة اجرتها شركة اليانز 
انه يوجد في الفضاء حاليا حوالى 

و ةي  طةلةقة  .  قمر صناعي 800

الى الفضاء الغراض متنوعة مةن 
بينها االتصاال  او االسةتةعةالمةا  

، وال تةوجةد طةريةقةة ( التةجةسةس) 
لتن يف الفضاء من البةقةايةا الةتةي 
تةةدور فةةيةةه، انةةمةةا يةةمةةكةةن خةةفةةض 
االزدحام و ل  بةاخةتةصةار اعةمةار 

سةنةة  25االقمار الصناعةيةة الةى 

وانةةةةةزالةةةةةهةةةةةا مةةةةةن مةةةةةدار ةةةةةا 

DEORBITING   عند انقضاء تل

 .المدة

و كــــــر  الدراسة انــه فـةـةـةـةـةي 

فقــةد   2012(  ابريــل)   22يــوم 

وكـةةالـةةة الةةفةةضةةـةةـةةاء االوروبةةيةةة 

E U R O P E A N  S P A C E 
AUTHORITY   االتصةةال بةةالةةقةةمةةر

 ENVISATالصةةنةةاعةةي انةةفةةيةةزا  

 . دون ان تعرف السبب

ومةةهةةمةةة الةةقةةمةةر الةةمةة كةةور كةةانةة  

 EARTHمراقبة الكرة االرضةيةة 
OBSERVATION   8و ةةو يةةزن 

اطنان وكان مةعةدا لةيةعةمةل لةفةتةرة 

و ةنةا  .  سنةة 150زمنية تقدر بـ 

تساؤال  حول السبب ال   جةعةلةه 

ومن المحتمل ان يكون “  يصم ” 
اصطدم بشيء من البقايا الةعةالةقةة 

 .في الفضاء

ن كر ان صناعة التةأمةيةن اوجةد  
عقود تأمين تغطي عملةيةة اطةال  

الةةةى  LAUNCHINGاالقةةةمةةةار 

الفضاء وك ل  عقد تةأمةيةن عةلةى 
حةةةةيةةةةاة الةةةةقةةةةمةةةةر الصةةةةنةةةةاعةةةةي 

SATELLITE LIFE POLICY 

تغةطةي الشةركةة بةمةوجةبةه الةقةمةر 
الصةةنةةاعةةي ال  حةةادث يةةتةةعةةرض 

مةةةدارو    خةةةالل وجةةةودو فةةةي   لةةةه
ايةا "  تةلةفةه" الفضائي بما في  ل  

  .كان سببها

هل من السسكن أ    رقرض  رسرا 

  صنقعت ا ق دؤسسنق؟

مع تزايد كميا  النفايا  الفضائية 
مةةثةةل اذقةةمةةار الصةةنةةاعةةيةةة الةةتةةي ) 

خرج  عةن الةخةدمةة، والشة ةايةا 
( الناجمة عن الرحال  الةفةضةائةيةة
التي تدور في مدار حول اذرض، 
مةةا ا سةةيةةحةةدث لةةو سةةقةةطةة  تةةلةة  
المخةلةفةا  مةن السةمةاءل يةحةاول 
علماء  لمان  ن يسةتةكةشةفةوا  ة ا 

 .اذمر

يةةةقةةةول الةةةبةةةاحةةةث سةةةبةةةاسةةةتةةةيةةةان 
يوجد العديد من اذقمةار "    ويليمز

الصناعية الةتةي تسةبةح فةي مةدار 
حول الكةرة اذرضةيةة، وسةتةهةبةط 

ومن المحتةمةل  ن .  عاجاًل  و  جاًل 
تتحطم   و اذقمار االصطةنةاعةيةة، 

مةةةا  ةةةي :  ولةةةكةةةن السةةةؤال اآلن
 "احتماال  حدوث ارتطامل

 و باذحر ،  ل من الةمةمةكةن  ن 
تنجو  جةزاء اذقةمةار الصةنةاعةيةة 
المعطلة من االحترا  عند اخترا  
الغالف الجو  لةألرض، وتةرتةطةم 
حينئ  بشةيء مةا،  و اذسةو  مةن 

  ل ، بشخ  مال

و لقد بد  باعةداد تةجةربةة تةوضةح 
فةةكةةرتةةه حةةول امةةكةةانةةيةةة سةةقةةوط 
النفايا  الفضائية و  سما ا نةفة  

 .الرياح

ويشبه نف  الرياح ال   يستخدمه 
ويةةلةةيةةمةةز فةةي تةةجةةربةةتةةه مةةكةةنةةسةةة 
كهربائية ضخمة انفصل جةزئةيةهةا 
عن بعضهما، تتصل بةقدةدر ضةغةط 
بالبخةار، وتةوضةع فةي مةنةتةصةف 
 رضية خةرسةانةيةة، وتةغةطةى  ة و 
اآللة بكمية كةبةيةرة مةن اذنةابةيةب 

 .واذسال 

ويستخدم نف  الرياح القادر عةلةى 

 11إنتاج تيارا   واء تصل إلةى 
ضعف سرعة الصو ، في اختبةار 
الديناميكا الهةوائةيةة لةتةصةمةيةمةا  
الطائرا  الةتةي تةفةو  سةرعةتةهةا 
سرعة الصو ،  و تةلة  اذسةرع 
خمس مرا  على اذقل من سرعة 

 .الصو 

وبداخل النف  توجد حجرة معدنية 
كروية الشكل طولها مترين حةيةث 
ُتثب    ةداف الةتةجةربةة بةمةشةابة  

ولكن بداًل من  ن يستخةدم .  خاصة
ةدة  ويليمةز  ة و الةمةثةبةتةا  الةمةقةيء
للحركة، عمد إلةى إطةال    ةداف 
الةتةةجةةربةة لةةتةةسةبةةح خةالل الةةهةةواء 

 الف  3المتدف  بسةرعةة تةنةا ةز 

مةا يةعةادل  لةف ) ساعةة /  كيلومتر

،    ( مةةتةةًرا فةةي السةةاعةةة 860و

 سرع من ضعف سرعة الصةو ، 
لمحاكاة اخترا  المخلفا  للغةالف 

 .الجو 

الفكرة مفاد ا  ن : "ويقول ويليمز
نتر  اذجسام تسقط عبةر الةهةواء 
المتدف ، فنحن نريد  ن نشةا ةد ةا 
و ي تحل  بال قيود  ثناء  بوطها 

و إن مةدة ."  خالل الهواء المتدف 

ثةانةيةة،   0.2االختبار ال تةتةجةاوز 

ولكن بوسعنا في  ة ا الةوقة   ن 
نلتقط الكثير من الصور ونةحةصةل 
". عةةلةةى الةةكةةثةةيةةر مةةن الةةقةةيةةاسةةا 

ل عةلةيةهةا  وُتدخل البيانا  المتحصء
من التجربة في نمةا ج كةمةبةيةوتةر 
بهدف رفع كفاءة الةتةوقةعةا   ا  
الصةةلةةة بةةكةةيةةفةةيةةة  ةةبةةوط اذقةةمةةار 

 .الصناعية إلى كوكب اذرض

ويتةراوح حةجةم كةتةل الةمةخةلةفةا  
الفضائية المحيطة بكوكبنا، والتةي 

 لةف كةتةلةة  500يبلغ عدد ا نحو 

 و ما يقرب من  ل ، مةن شة ةايةا 
صغيرة الحةجةم مةن الةمةعةدن إلةى 
 قةةمةةار صةةنةةاعةةيةةة كةةامةةلةةة بةةحةةجةةم 
الحافلة، مثل المركةبةة الةفةضةائةيةة 

التابعة لوكالة الفضاء "  إنفيسا " 
اذوروبةيةة، والةتةي تةعةطةةلة  عةةن 

 .2012/العمل فجأة في  بريل

ويةةقةةول  ةةيةةو لةةويةةس، مةةحةةاضةةر 
رئيةسةي لةمةادة  ةنةدسةة الةفةضةاء 
الجو ، بكلية الةهةنةدسةة والةبةيةئةة 
بجامعة ساوثةهةابةمةتةون، جةنةوبةي 

مةن الةواضةح  ن عةدد : " إنجلتةرا
اذجسام العالقة فةي الةمةدار حةول 
اذرض التي نةتةعةقةبةهةا يةتةصةاعةد 

  ".بشكل عام
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وكلما ازداد  كمية الش ايا التةي تةدور فةي مةدار 
حول اذرض، زاد  احتماال  ارتةطةام قةطةعةة مةن 
النفايا  الفضائية باذقمار االصطناعية اذخر   و 

بةل فةي الةواقةع، ُتةنةقةل .  بمركبة فضائيةة مةأ ةولةة
محطة الفضاء الدولية بانت ام إلى مدارا  جةديةدة 

 .لتفاد  االرتطام به و النفايا 

لقد ر ينةا بةالةفةعةل بةعةض اذجسةام : " يقول لويس
الفضائية تعود إلى الةغةالف الةجةو  لةألرض مةنة  

فقد  صةبةح مةن الةمةعةتةاد  ن .  بداية عصر الفضاء
يعود جسم فضائي كبير الحجم إلى الغالف الةجةو  
لألرض كل ثالثة إلى  ربةعةة  يةام، وال يةوجةد فةي 

 ".اذف  حل له و المشكلة

على الرغم من  ن اذقمار الصنةاعةيةة الةكةامةلةة ال 
تنجو من االحترا  عند اخةتةرا  الةغةالف الةجةو  

الكثير مةن مةكةونةاتةهةا  لألرض بسرعة  ائلة، فإن
الكبيرة الحجم تتمكن مةن دخةول الةغةالف الةجةو  

  .لألرض

. يمكن   ن تر   شياء مثل خزانا  الوقود الدافع"
فه و اذجسام التي تتخ  شكةل  قةرا  الةدواء قةد 

 ".تكون في حجم سيارة صغيرة تقريًبا

إال  ن ويليمز، في وكةالةة الةفةضةاء اذلةمةانةيةة، ال 
ُيسقط    سةيةارا  صةغةيةرة خةالل نةفة  الةريةاح، 
ولكنه يريد  ن يختبر كيف تتحطم اذجسةام اذكةبةر 
ز بةنةاء عةلةى  لة  اذجةزاء الةتةي  حجًما، حتى يميء

  .ستتمكن من بلوغ اذرض في النهاية

  دأى اال حقم

ن را ذن سو  تأمين الفضاء و االقمار الصناعيةة 
من انواع االسوا  الواعدة فى مصر و الةتةى مةن 
المتوقع نمةو ةا و ازد ةار ةا فةالةهةيةئةة الةقةومةيةة 
لالستشعار عن بعد بصدد إنشةاء مةركةز لةتةجةمةيةع 
وتصنيع اذقمار الصناعية في مصر بالتةعةاون مةع 
الصين و  نه من المفترض  ن يتم تجةمةيةع الةقةمةر 

فةي مةركةز الةتةجةمةيةع «  2مصر سا  » الصناعي 

 .ال   سيتم إنشاؤو بالمدينة الفضائية المصرية

   مؤخاا    يا عقم رنشقء سبرنرقء الرقرسرا   كسق

العنرقعرت الرسرعراي برقلرتر رقس  مرا العريرن  

س ررتررضررسررن أسرربررقي رنشررقةرر   ررمد رر  الرركرر امد 

السعا   ال قم   ات الس قالة ذاة الع    كسق 

سيت   عسي  س عنيا مك نقة القسا العنرقعرت 

بسشقدك  ما الس نمسين العينيين ارت مرااكرر 

الت سيا العيني   سذلي ب مف رك قب   خبرااة 

  . مع  السااكر التت سيت   ميين ق ات معا

في مركز التجميع ال   سةيةتةم إنشةاؤو بةالةمةديةنةة 
 .الفضائية المصرية

تم مؤخرا توقيةع عةقةد إنشةاء وبةنةاء الةقةمةر    كما
الصناعي المصر  بالتعاون مع الصين، وتتضمةن 
 سباب إنشائه تدريب الكوادر المصرية العاملة في 
المجاال   ا  الصلة، كما سيتم تصمةيةم وتصةنةيةع 
مكونا  القمر الصناعي بمشاركة مع المهنةدسةيةن 
الصينيين في مراكز التجميع الصينية، و ل  بهدف 

إكسابهم خبرا  تدعم المراكز التي سيتةم تةدشةيةنةهةا 
 .في مصر

 ل  باإلضافة الةى مشةروع تصةمةيةم وبةنةاء الةقةمةر 
الصناعى اذول للجامعا  المصرية بالهيئة القومةيةة 
لالستشعار من البةعةد وعةلةوم الةفةضةاء عةن إطةال  

وقد تم اإلنتهاء حاليةا  2019القمر التعليمى فى عام 

من تصميم النمو ج اذول للقمر وجةار  اسةتةكةمةال 
 .باقى المراحل

كما يجر  حاليا تصميم قمر صناعى  خر بةالةتةعةاون 
مع الهيئا  البةحةثةيةة الةمةصةريةة بةإشةراف بةرنةامة  
الفضاء المصر  بهيئة االستشعار مةن بةعةد بةهةدف 
تعمي  صناعة اذقمار الصنةاعةيةة فةى مصةر، ومةن 

 .2019المقرر اطالقه فى الفضاء عام 

و يوصى االتحاد بإبقاء شةركةا  الةتةأمةيةن بةالسةو  
تأمين      المصر  مطلعا بكل ما  و جديد بخصو 

الفضاء و االقمار الصناعية لمةواجةهةة االحةتةيةاجةا  
المستقبلية و تطوير السو  لةيةتةمةاشةى مةع اسةوا  

  .التأمين العالمية
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 مس ك  البحا ن

 االصماد ال قمت                 العفح  ال قياه

جس  د   

معا 

 ال ابي 

مةةن الةةمةةؤكةةد  ن غةةيةةاب الةةوعةةى 
التأمينى عةن شةريةحةة كةبةيةرة مةن 
المجتمع يؤكد بدون ش   ننا وبةعةد 
سنوا  عديدة من الةعةمةل والةجةهةد 
مازلنا نواجه  حةد   ةم الةتةحةديةا  
التى تعو  انطال  صناعة التأمةيةن 
فى مصر والعالم الةعةربةى إال و ةو 

 ". غياب الوعى التأمينى"

ويب ل العاملون فى قطاع الةتةأمةيةن 
كةةل الةةجةةهةةود لةةلةةتةةغةةلةةب عةةلةةى  ةة و 
السلبية التى من شأنها خل  مةنةاخ 
غير صحى ما بين العميةل وشةركةة 

  .التأمين 

عةمة  ...     سو  التأمين المةصةر 

  :  وكثافة السو 

شهد سو  التأمين المصةر  خةالل 
االربةةع سةةنةةوا  الةةمةةاضةةيةةة نشةةاطةةاً 
ملحو اً مقةارنةة بةالةفةتةرة السةابةقةة 

 17%حيث بلغ متوسط معدل النمو 

سنةويةاً مةقةارنةة بةالةفةتةرة قةبةل عةام 

 23%، ووصل معدل الةنةمةو 2014

مةةقةةارنةةة بةةالةةعةةام  2017خةةالل عةةام 

  .ال   يسبقه

حقق  شركا  التأمين إجمالي وقد 

مليار جةنةيةه فةي  24 قساط بلغ  

 13مةةقةةارنةةة بـةةـةة   2017/6/30
  .2013/6/30مليار جنيه في 

وتقوم شركا  التأمين بدور ا في 
تعويض المضرورين سواء كةانةوا 

حیث شركا  او  فراد طةبةيةعةيةيةن، 
دة لمسد   التعويضا اجمالي إبلغت 

 2017مةلةيةةار جةنةيةةه فةي عةام  13

مةةلةةيةةار جةةنةةيةةه فةةي عةةام  7مةةقةةابةةل 

2013.  

  شركا ل عما  بالنسبة لنتائ    مةا 
ئ  ا ا ت ن ت  حسن ت د  ق ف ن  ی م أ ت ل
ا خال   ه عة  رذ ل انشطت ام عو  ب
ط لنشا الماضیة حیث بلغ فائض  ا

 2017ملةيةار جةنةيةه خةالل عةام  4

مقةارنةة بةمةلةيةار جةنةيةه خةالل عةام 

ب في جذ ، مما انعكس  ثرو 2013

االسةةتةةثةةمةةارا  الةةجةةديةةدة مزيد من  
لسو  التأمين المصةر  كةمةا بةلةغ 

لتأمین   اشركا را  ستثما صافي ا

 2017/6/30مليار جنيه في  86

مةلةيةار جةنةيةه فةي عةةام  42مةقةابةل 

مقارنة  41%، وبمعدل نمو 2013

 60.5(  2016) بةةالةةعةةام السةةابةة  

  .مليار جنيه

، لتأمیني ل الشمو اعلى صعید  و
ر سةةعةةي الةةهةةيةةئةةة الةةعةةامةةة ا إطفي  و

لةةلةةرقةةابةةة الةةمةةالةةيةةة لةةزيةةادة شةةرائةةح 
المجتةمةع الةتةي تةتةمةتةع بةتةغةطةيةا  

ود  بصفة خاصة محد و تأمینیة  
بةةتةةنةة ةةيةةم لهیئة  افقد قامت  ، لدخل ا
ة مر ول لصغر ذ اي   لتأمین متنا ا

لتي ابط  الضو ل افي مصر من خال 
وقةةد  2016عةةام لهیئة  اتها  رصد  

  على نطا إنةةعةةكةةس  لةة  إيةةجةةابةةيةةاً 
د لنتائ  حیث بلغ عد والتغطیة  ا
لتأمین الذين شملهم  انین  اطلمو ا

 لةةف  513 ًلي الصغر حو اي   متنا 

 50بةةقةةيةةمةةة  قسةةاط تةةأمةةيةةن بةةلةةغةة  
مليون جنيه مصر  مقابل تغطةيةة 

مةلةيةار جةنةيةه  58تأمةيةنةيةة بةلةغة  

  (.مبالغ تأمين مغطاة)

 غيقي ال عت التأمينت 

أكبا  حمي أمقم رنط ق صنقع  التأمين ات 

 معا

 االتحاد المصر  للتأمين

 لتأمین  الشركاوفائض النشاط  المسددة  لتعويضاط واذقسااجمالي إ



 

 مس ك  البحا ن

 االصماد ال قمت                 العفح  الحقم   عشا

جس  د   

معا 

 ال ابي 

يق دلتأمین صنا ع ايرتبط بقطا و 
تةةلةة  ي  الةةتةةأمةةيةةن الةةخةةاصةةة، و 

م في توفیر  لتي تسا ايق  دلصنا ا
ر خا دال امن نظم  دة مجموعة متعد 

لمتمثلة في اتلك اء سو  لمعاشاوا
مةةةزايةةةا مةةةحةةةددة  و الةةةتةةةي تةةةوفةةةر 

نةة ةةم لى جانب    إضةةافةةيةةة إمعاشا 
 المعاشا  العامة التي توفر ا 

الصةةنةةاديةة  الةةعةةامةةة لةةلةةمةةعةةاشةةا 
صنــــدو  معـاشـــا  العامليـــن ) 

بالحكومة والقطاع الةعةام وقةطةاع 
  معاشا ل العام وصةنةدو  ذعما ا
  (. لخاع القطاالعاملین في ا

لخاصة التأمین  ايق  دصنا وتةةةعةةةد 
ى ر، و خا دال دوا  اخر ذ  شكل  
مالیة يتم   عن مؤسسا رة عبا 

منفصلة  تصبح  بحیث  تأسیسها 
يا امنح مزاض يتم تكوينها ذغرو

العامليـن بالجهــــة من  لمجموعة 
مزن تكوة، ولمنشأا شكل  يا افي 

 و ضافیة    إمعاشا و تأمینیه  
  .عاية صحیة و رجتماعیة ايا امز

  ل قص التأمين ا   ملعنق  ألص داة ساالستثسقة ساكقااليتااجسقلت ر

وفي ن رة سريعة على عم  وكثافة سو  التأمين المصر  مقارنة ببةعةض االسةوا  االفةريةقةيةة و سةوا  

  :منطقة الشر  االوسط نجد التالي 
 Insurance Penetration Rateعم  سو  التأمين / معدل نفا  

تأمينا  حياة  الدولة

2016 

تأمينا  ممتلكا  

2016 
تأمينا  حياة  2016اجمالي 

2017 

تأمينا  ممتلكا  

2017 
 2017اجمالي 

 افريقيا 

 13.77% 2.75% 11.02% 14.27% 2.75% 11.52% جنوب افريقيا

 7.55% 2.18% 5.37% 6.87% 2.18% 4.69% ناميبيا

 3.49% 2.06% 1.43% 3.48% 2.06% 1.42% المغرب

 2.60% 1.55% 1.05% 2.80% 1.73% 1.07% كينيا

 2.04% 1.62% 0.42% 1.97% 1.61% 0.36% تونس

 0.72% 0.65% 0.07% 0.80% 0.73% 0.07% الجزائر

 0.68% 0.35% 0.33% 0.64% 0.33% 0.31% مصر

 0.59% 0.58% 0.01% 0.81% 0.80% 0.01%  نغوال

 0.25% 0.17% 0.08% 0.29% 0.20% 0.09% نيجيريا

 2.96% 0.96% 2.00% 2.77% 0.92% 1.85% المتوسط بافريقيا



 

 مس ك  البحا ن

 االصماد ال قمت                 العفح  الثقني  عشا

جس  د   معا 

 ال ابي 

 Insurance Penetration Rateعم  سو  التأمين / تابع معدل نفا  

تأمينا  حياة  الدولة

2016 

تأمينا  ممتلكا  

2016 
تأمينا  حياة  2016اجمالي 

2017 

تأمينا  ممتلكا  

2017 
 2017اجمالي 

 الشر  االوسط 

 3.66% 2.81% 0.85% 2.87% 2.18% 0.69% االمارا 

 3.15% 2.18% 0.97% 3.32% 2.30% 1.02% لبنان

 2.21% 1.81% 0.40% 2.27% 1.84% 0.43% البحرين

 2.09% 1.82% 0.27% 2.05% 1.82% 0.23% االردن

 2.00% 1.97% 0.03% 1.99% 1.96% 0.03% قطر

 1.74% 1.51% 0.23% 1.83% 1.61% 0.22% عمان

 1.42% 1.38% 0.04% 1.55% 1.51% 0.04% السعودية

 0.71% 0.58% 0.13% 0.86% 0.74% 0.12% الكوي 

 2.11% 1.75% 0.36% 2.08% 1.74% 0.34%المتوسط بالشر  

 Insurance Densityكثافة التأمين 

تأمينا  حياة  الدولة

2016 

تأمينا  ممتلكا  

2016 
تأمينا  حياة  2016اجمالي 

2017 

تأمينا  ممتلكا  

2017 
 2017اجمالي 

  افريقيا 

 841.0 167.0 674.0 762.5 146.7 615.8 جنوب افريقيا

 381.0 110.0 271.0 311.4 98.6 212.8 ناميبيا

 104.0 61.0 43.0 102.3 60.4 41.9 المغرب

 70.0 56.0 14.0 72.5 59.3 13.2 تونس

 40.0 24.0 16.0 40.5 25.1 15.4 كينيا

 30.0 27.0 3.0 29.9 27.4 2.5 الجزائر

 27.0 26.0 1.0 30.5 30.0 0.5  نغوال

 16.0 8.0 8.0 22.9 11.9 11.0 مصر



 

 مس ك  البحا ن

 االصماد ال قمت                 العفح  الثقلث  عشا

جس  د   

معا 

 ال ابي 

الةةةعةةةامةةةة لةةةلةةةرقةةةابةةةة لهیئة  اتسعى  
الةةمةةالةةيةةة بةةالةةتةةعةةاون مةةع االتةةحةةاد 

تةةعةةمةةيةة  لى  الةةمةةصةةر  لةةلةةتةةأمةةيةةن إ
لنات  التأمین في  ع امة قطا  مسا 
ود حد وز إلجمالي لتتجا المحلي  ا

ل السةةنةةوا  اذربةةع خال   1%الـةةـةة 

لى مضاعفة إباإلضافة  ، مة دلقا ا
لي الى حو إلتأمین لتصل  ط اقسا  

 2022مليار جةنةيةه فةي عةام  50

مليار جنيه خالل  24مقارنة بنحو 

  .2017عام 

  ا وتةركةز خةطةط الةتةطةويةر فةي 
الفترة القادمة على تحةقةية  تةقةدم 

فةةي زيةةادة وعةةي  فةةراد  مةةلةةمةةوس
المجتمع وك ل  مجةتةمةع اذعةمةال 
في   مية التأمين كوسيةلةة إلدارة 

االخطار وسوف تستخةدم الةهةيةئةة 
تطبيقا  تكنولوجيا المعلوما  في 
التروي  لنشاط التأمين و  مةيةتةه، 
بةةاإلضةةافةةة الةةى تةةحةةفةةيةةز شةةركةةا  
التأمين من خالل االتحاد المصر  
للتأمين لتبني مةبةادرا  وحةمةال  
التروي  الجةمةاعةيةة لةلةسةو  مةن 

 .خالل االتحاد

 Insurance Densityتابع كثافة التأمين 

تأمينا  حياة  الدولة

2016 

تأمينا  ممتلكا  

2016 
تأمينا  حياة  2016اجمالي 

2017 

تأمينا  ممتلكا  

2017 
 2017اجمالي 

 4.0 3.0 1.0 6.2 4.2 2.0 نيجيريا

 54.0 18.0 36.0 50.4 16.7 33.7 المتوسط بافريقيا

 الشر  االوسط  

 1436.0 1103.0 333.0 1102.0 838.5 263.5 االمارا 

 1301.5 1280.7 20.8 1288.3 1267.8 20.5 قطر

 576.0 471.0 105.0 507.0 411.0 96.0 البحرين

 296.0 287.0 9.0 309.4 300.8 8.6 السعودية

 276.0 191.0 85.0 268.6 186.4 82.2 لبنان

 265.0 230.0 35.0 262.4 230.9 31.5 عمان

 202.0 164.0 38.0 280.4 234.3 46.1 الكوي 

 89.0 78.0 11.0 104.1 92.2 11.9 االردن

 555.1 475.5 79.6 515.2 445.2 70.0المتوسط بالشر  



 االصماد ال قمت                 العفح  الااب   عشا

 

 

 االصماد ال قمت                

جس  د   

معا 

 ال ابي 

وقد تبنى قطاع التأميةن سةيةاسةا  
واضةةحةةة تةةقةةوم عةةلةةى الةةتةةطةةويةةر 
واالبتكار لمواجهة تلة  الةمةشةكةلةة 
بمحاور ا المختلفة بهدف تحسين 
الةوعةةى الةتةةأمةيةةنةى لةةد  الةمةةواطةةن 
حيث نشط التةأمةيةن الةتةكةافةلةى فةى 
السةةو  الةةمةةصةةريةةة فةةى السةةنةةوا  
اذخيرة بهدف اجت اب شريحة من 
المجتمةع تةتةشةكة  فةى مشةروعةيةة 
بةعةض  نةواع الةتةأمةيةن كةمةا تةبةنةى 
القطاع مؤخرا سياسة تقةوم عةلةى 
إستحداث منتجا  تأمينية متنا ية 
الصةةغةةر بةةهةةدف الةةوصةةول لةةبةةعةةض 
فئا  المجتمع من محدود  الدخل 
 ة ا كةةلةةه بةةاإلضةةافةةة إلةةى تةةحةةسةةيةةن 
مسةةتةةو  الةةخةةدمةةا  الةةمةةؤداة مةةن 
الشةركةةا  وإعةةتةةبةار مةةعةةيةةار جةةودة 
الةةخةةدمةةة الةةمةةقةةدمةةة لةةلةةعةةمةةالء  ةةو 
 ساس المنافسة بين الشركا  فةى 
اجت اب العمالء وليةس الةمةنةافسةة 

  .السعرية

سمن مظرقهرا رنر رفرقع الر عرى 

التأمينى لمى جس  د كربريرا مرن 

الست قم ين ما  طقع التأمين اى 

  م ت ل ص ده

  إنخةفةاض مسةتةويةا  الةدخةول
فةةى مصةةر مةةقةةارنةةة بةةاذسةةوا  
اذخةةر  الةةتةةى تةةرتةةفةةع فةةيةةهةةا 
مستةويةا  الةدخةول وبةالةتةالةى 
يرتفع فيها اإلقبال على شةراء 

  .الخدما  التأمينية

  ــم  كــ   الفــام مــمدكــق  

ذ مية التأمين لكةنةه ال يةعةلةم 
   نةةوع مةةن الةةمةةنةةتةةجةةا  
  .التأمينية  و فى احتياج إليه

  عدم إ تمام الفرد المتعامل مع
قطاع التأمين بقراءة الشةروط 
واإلشةةةتةةةراطةةةا  الةةةمةةةوجةةةودة 
بوثيقة التأمين مما قد يتسبةب 
فى  هور مشاكل عةديةدة مةع 

 .شركا  التأمين

   عدم اإللتزام بتنفي  تةوصةيةا
شركا  التأمين عنةد مةعةايةنةة 
الممةتةلةكةا  الةمةراد تةأمةيةنةهةا 
وإعةطةاء اذولةويةة الةمةطةلةقةةة 
لسعر التأمين وقيةمةة الةقةسةط 
بةةغةةض الةةنةة ةةر عةةن الةةخةةدمةةة 
التأمينية الةمةقةدمةة مةن خةالل 
الشركة  و المنةتة  الةتةأمةيةنةى 
الة   يةفةى بةاحةتةيةاجةاتةه مةةن 

  .عدمه

  شةعةةور اذفةةراد بةعةةدم   ةةمةةيةةة
التةأمةيةن و ن الةتةكةلةفةة الةتةى 
يدفعهةا لشةراء الةتةأمةيةن  ةى 
 .عبء وثقل ير   ميزانيته

  عدم الرجوع للةهةيةئةة الةعةامةة
للرقابة المالية لالستفسار عن 
   مسائل  و عقبا  تأمةيةنةيةة 
قد تواجه العميل نتيةجةة لةعةدم 
الوعى بدور الهيئة فى حماية 
حةةةقةةةو  حةةةمةةةلةةةة الةةةوثةةةائةةة  

   .والمستفيدين منها

  دأى اال حقم

إن الةةةوعةةةى الةةةتةةةأمةةةيةةةنةةةى لةةةد  
الةةمةةتةةعةةامةةلةةيةةن مةةازال مةةوضةةوع 

الساعة وكل ساعة بالنسبة لقطاع 
التأمين ويعد مةن  بةرز مشةكةالتةه 
ويةةحةةتةةاج إلةةى  سةةالةةيةةب مةةبةةتةةكةةرة 
لتنميته لد  اذفراد والمتةعةامةلةيةن 
ل ل  ير  االتحاد   ةمةيةة تةفةعةيةل 

  -:النقاط التالية

  مية إستصدار مجموعة مةن  -1

وفى  ة ا .  التأمينا  اإلجبارية
الصدد البد من مخاطبة الدولة 
إلصدار تشريعا  جديدة تعمل 
على إلزام الةمةجةتةمةع بشةراء 
 نةةواع مةةن الةةتةةأمةةيةةن بشةةكةةل 
إجبةار  مةثةل إلةزام  صةحةاب 
و رباب العمل بشةراء تةأمةيةن 
مسةئةةولةيةةة رب الةعةةمةل نة ةةرا 
الرتباطه بحجم الضرر الواقةع 
على العامل وك ل  مسةئةولةيةة 
المنتجا  وغير ا من اذنواع 
وتأمينا  المسئولية المةهةنةيةة 
للعةديةد مةن  صةحةاب الةمةهةن 
وتأمين المنشآ  بقيمة  قساط 

 . منخفضة 

اإلبةةةتةةةكةةةار والةةةتةةةطةةةويةةةر فةةةى   -2

المنتجا  و و ما يعنى بةلةغةة 
التأمين الةعةمةل عةلةى إبةتةكةار 
منتجا  تأمينية جةديةدة تةلةبةى 
رغةةبةةا  قةةطةةاع كةةبةةيةةر مةةن 
الةةعةةمةةالء، وكةة لةة  تةةطةةويةةر 
الةةمةةنةةتةةجةةا  الةةمةةوجةةودة بةةمةةا 
يتناسب واحةتةيةاجةا  السةو  
الةةمةةصةةريةةة، وعةةدم االعةةتةةمةةاد 

  .على المنتجا  النمطية

 يجب على شركا  التأمين  ن  -3

  سهنقك عمر ع امل من يأن ق   قمر ال عى التأمينى



 

 مس ك  البحا ن

 االصماد ال قمت                 العفح  ال قم   عشا

جس  د   

معا 

 ال ابي 

تةةةتةةةابةةةع بشةةةىء مةةةن الةةةحةةةزم 
مستو  قياس خدمة الةعةمةالء 
بةةةهةةةدف تةةةحةةةقةةةيةةة  السةةةرعةةةة 
الةةواجةةبةةة لةةمةةواجةةهةةة مشةةاكةةل 
الةةةةعةةةةمةةةةالء وإيةةةةجةةةةاد حةةةةلةةةةول 

  .لمشاكلهم 

التأمينا  الصغيرة ومتنا ةيةة   -4

الصغر والتى تستهدف الفئا  
الفقيرة عليةهةا دور كةبةيةر فةى 
التوعية بةفةوائةد الةتةأمةيةن مةن 
خالل توفةيةر الةتةغةطةيةا  الةتةى 
تتناسب مع دخول وإحتياجةا  
تل  الفةئةا  كةمةا تةولةى نسةبةة 
كبيرة مةن الشةركةا  الةعةامةلةة 
بةالسةةو    ةمةةيةةة كةبةةيةرة لةةهةة ا 
النةوع مةن الةتةأمةيةن فةى إطةار 
دور ةةا فةةى حةةمةةايةةة مةةحةةدود  

  .الدخل

تعةاون شةركةا  الةتةأمةيةن مةع   -5

الةةمةةنةة ةةمةةا  واذطةةراف  ا  
الةةعةةالقةةة مةةثةةل الةةمةةسةةتةةشةةفةةيةةا  
وشةةةركةةةا  إدارة الةةةخةةةدمةةةا  
الطبية لنشر الثقافة التأميةنةيةة 
فى المدارس والجامةعةا  بةمةا 
ينعكس بشكل غير مباشةر فةى 
الةةنةةتةةائةة  الةةنةةهةةائةةيةةة لشةةركةةا  
الةةتةةأمةةيةةن ونسةةبةةة مسةةا ةةمةةة 
القطةاع فةى الةنةاتة  اإلجةمةالةى 

  .للدخل القومى

التعاون بين االتحاد المصةر    -6

لةةلةةتةةأمةةيةةن وجةةمةةيةةع مةةعةةا ةةد 
التدريب الةمةتةخةصةصةة سةواء 
المحلية  و العالميةة لةتةحةقةية  
مةةنةة ةةومةةة تةةدريةةب فةةى جةةمةةيةةع 
التخصصةا  لةقةطةاع الةتةأمةيةن 
سواء فى شركا  التةأمةيةن  و 
شركةا  الةوسةاطةة لةلةنةهةوض 
بةكةةفةةاءا  الةعةةامةةلةيةةن وتةةنةمةةيةةة 
مةةهةةاراتةةهةةم فةةى الةةتةةعةةامةةل مةةع 
الةةعةةمةةالء إضةةافةةة إلةةى تةةنةة ةةيةةم 
لقاءا  تثقيفية توضح   مةيةة 
التأمين فةى حةمةايةة االقةتةصةاد 

  .القومى

تن يم مسابقا  تأمينية بةيةن   -7

العاملةيةن بةالةقةطةاع لةتةنةشةيةط 
العاملين وحثهم على االطةالع 
عةةلةةى الةةجةةديةةد فةةى اذسةةوا  
اذخةةةر  بةةةالةةةتةةةعةةةاون مةةةع 
الةةجةةامةةعةةا  واذكةةاديةةمةةيةةا  

 .العلمية المتخصصة
 

تةةحةةسةةيةةن مسةةتةةو  الةةخةةدمةةة -8

المقدمة للعمالء عةلةى اعةتةبةار 
 ن بعض الممةارسةا  السةيةئةة 
مةةن جةةانةةب بةةعةةض شةةركةةا  
التأمين العاملةة بةالسةو  مةثةل 
عةةةدم صةةةرف الةةةتةةةعةةةويضةةةا  
الخاصة بالعمالء وفقا ذساليب 
فنية يسهم فى اإلساءة لسمةعةة 
 .شركا  التأمين بصفة عامة

إن استهداف الشركةا  لةرفةع -9

الوعى التأمينى يجب  ن يةبةد  
من المراحل العةمةريةة اذولةى 
وخةةةالل مةةةرحةةةلةةةة الةةةدراسةةةة 
االبتدائية للتعريف بالتغطةيةا  

 .التأمينية المختلفة

يةةمةكةةن  ن تةةتةةولةى الةةهةةيةةئةةة   -10

العامة للرقابة المالية تأسيةس 
جةةمةةعةةيةةة مةةتةةخةةصةةصةةة لةةرفةةع 
الةةوعةةى الةةتةةأمةةيةةنةةى ، تةةلةةتةةزم 
شركا  التأمين بةالةمةسةا ةمةة 
فيةهةا حةيةث  ن الةعةائةد الة   
ستجنةيةه الشةركةا  مةن تةلة  
الجمعية سيصل ذضةعةاف مةا 

  .ستنفقه عليها

قيام معهد الخدما  المةالةيةة   -11

غير المصرفية التابع للةهةيةئةة 
العامة للرقابة المالية بتنة ةيةم 
دورا  تةةدريةةبةةيةةة فةةى  مةةاكةةن 
تةةجةةمةةعةةا  الةةمةةواطةةنةةيةةن مةةثةةل 
مراكةز الشةبةاب والةجةمةعةيةا  
لةتةةعةريةةف الةمةةواطةن بةةأ ةمةةيةةة 

حةةيةةث إن االتصةةال    الةةتةةأمةةيةةن
المباشر للةشةركةا  بةالةعةمةالء 

 يعد إحد  الوسائل الدعائية

  مسد اال حقم

  نجح االتحاد المصر  للتأميةن
بالتنسي  والتعاون مع الهيئةة 
العامة للرقابة المالةيةة مةمةثةالً 
لقطاع التأمين خالل السةنةوا  
اذخةةيةةرة فةةي إبةةرام عةةقةةود 
التأمين اإلجبار  واإلتفاقةيةا  
مع اذجهزة الحكوميةة والةتةى 
تةةةوفةةةر الةةةحةةةمةةةايةةةة لةةةألفةةةراد 
والمشروعا  المختةلةفةة ضةد 
الةمةخةاطةر الةمةخةتةلةفةة ، كةمةةا 
يسةةعةةى الةةى تةةنةةويةةع وزيةةادة 
 نةواع الةوثةائة  وزيةادة عةدد 
وثائ  التأمين اإلجبار  مةثةل 
الةةتةةأمةةيةةن عةةلةةى الةةمةةسةةئةةولةةيةةة 
الةةمةةةهةةةنةةةيةةةة عةةةلةةةى اذطةةةبةةةاء 
والمهندسين وتحسين الةبةيةئةة 
التشريعية للقطاع مما يسةا ةم 
فى تنمية االستثمةارا  ودعةم 

 .االقتصاد المصر 

قـام االتحـاد المصر  للتأمةيةن 
بالتعاون مةع الةهةيةئةة الةعةامةة 
للرقابة المالية بةإطةال  حةمةلةة 
إعالنا  تةلةيةفةزيةونةيةة لةزيةادة 
الوعى التأمينى فى الةمةجةتةمةع 
المصر   دفها الرئيسى تنمية 
الوعى التأميني بأ مية التأمين 
سةةةواء عةةةلةةةى الةةةحةةةيةةةاة  و 

  .الممتلكا 

   تم مخاطبة وزارة التعليم بةأن
تتضمن المنا   الدراسيةة فةى 
المراحل المختلفة دور التأميةن 
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جس  د   

معا 

 ال ابي 

وفوائدو لةتةوضةيةح وتةبةسةيةط 
مةةبةةادف ومةةفةةا ةةيةةم و  ةةداف 
التأمةيةن و  ةمةيةتةه بةالةنةسةبةة 
 .للمجتمع ولالقتصاد القومى

  وقةةد قةةام االتةةحةةاد كةةمةةمةةثةةل
للةشةركةا  الةعةامةلةة بةالسةو  

خةطةة اعةالمةيةة عةلةى    بتنفي 
المد  القصةيةر تةرتةكةز عةلةى 
زيادة التوعية بفوائد التأمةيةن 
وتغطية المخاطر التى يتعرض 
لها  فراد المجتمةع مةن خةالل 
االعةةةالنةةةا  الةةةتةةةلةةةفةةةزيةةةونةةةيةةةة 
المصورة التى عرضة  خةالل 

، كمةا    الثالث شهور الماضية
يسةةعةةي االتةةحةةاد فةةي الةةفةةتةةرة 
القادمة لعمل حمةال  تةوعةيةة 
في الراديو وك ل  عن طةرية  
مواقع التةواصةل االجةتةمةاعةي 
واستخدام التوعية عن طرية  
التكنولوجيا الحديثة كالرسائل 

 .الخ  00على الموبايال  

   كما ينة ةم االتةحةاد الةمةصةر
للتأمين نةدوا  بشةكةل دور  
سةةواء مةةن الةةلةةجةةان الةةفةةنةةيةةة 

او بةةالةةتةةعةةاون مةةع    بةةاالتةةحةةاد

االتحادا  او الهيئا  االقليميةة 
والدولية مثل ندوة الةتةامةيةنةا  
الةةزراعةةيةةة بةةحةةضةةور مةةمةةثةةلةةي 

للمةشةاركةة   J.B.Bodaشركة 

بخبراتهم في التامين الزراعةي 
والتجارب الناجحةة فةي الةهةنةد 
باالضافة الى ممثلى عن البنة  
الةةزراعةةى الةةمةةصةةر  ومةةعةةهةةد 
الةةبةةحةةوث الةةزراعةةي و خةةر ةةا 
الندوة التي تم عقةد ةا االتةحةاد 
بالتةعةاون مةع  ةيةئةة الةلةويةدز 
العالميةة ، والةتةى يةكةون لةهةا 
  مية كةبةيةرة بةزيةادة الةوعةى 
التأمينى عن االنةواع الةجةديةدة 

 من التامين 
 كمــا يقــوم االتحــاد باصةـةـةدار 

نشةةرة فةةنةةيةةة  سةةبةةوعةةيةةة عةةن 
التطور فى مجةال الةتةأمةيةن او 
اعةادة الةتةةأمةيةن فةةى مصةر او 
على الةمةسةتةو  الةقةلةيةمةى او 

 .العالمى

  كةةمةةا يةةنةة ةةم االتةةحةةاد سةةنةةويةةا
مارثون بةغةرض نشةر الةوعةى 
التأميني وتةفةعةيةل مسةئةولةيةتةه 
االجتمةاعةيةة، حةيةث نة ةم  ول 

تةحة    2018مارثون في مايو 

" التامين لحياة افضل "  شعار 
شار  فيه كثير من الرياضييةن 
من داخل وحارج قطاع التأمين 

مةجةمةوعةة مةن    باالضافة الةى
المحترفين فى رياضةة الةجةر  
الةةتةةى وصةةل الةةمةةشةةاركةةيةةن ل 

  مشار  1000

   كما يعقد  االتحاد لقةاء سةنةو
بشرم الشةيةخ تةحةقةيةقةاً لةخةطةة 

لتطوير اإلتحاد ،    العملالعمل 
حيث عقد ملتقى شةرم الشةيةخ 
السنو  االول لصناعة التأمين 
واعةادة الةتةأمةيةن فةى اكةتةوبةةر 

حةةةيةةةث وصةةةل عةةةدد  2018

 600الةةمةةشةةاركةةيةةن اكةةثةةر مةةن 

وجةةلةةب  كةةبةةر عةةدد     مشةةار 
ممكن من الرعاة لهة ا الةحةدث 
بةةةاإلضةةةافةةةة إلةةةى الةةةحةةةمةةةلةةةة 

  .للملتقى    اإلعالمية
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فةةي اطةةةار الةةةتةةةعةةةاون 

والدعم المستمر بةيةن 

االتحاد العةام الةعةربةي 
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االفةةريةةقةةي االسةةيةةو  

لةةةلةةةتةةةأمةةةيةةةن واعةةةادة 

قةام كةال مةن التةأمةيةن 
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