
بشكل خاص ومنتسبي القطاعاا  (  والعربي
االقتصادية األخرى الاتاي تارتاباط هعاماالا اا 

 .بالتأمين

ويتعاون االتحاد في إقامة هذه الاخاطاة ما  
نخبة مان الاماحاا اريان الاماعاتاماديان لادى 
االتحاد والذين يتمتعون بخبرا  واسعة فاي 
مجال التأمين وموا ي  البرامج التادرياباياة 
والذين شكلوا على مادار األعاواا السااباقاة 
شااراكااة فاااعاالااة ماا  االتااحاااد فااي مااجااال 

 .التدريب

كاافاة فارو  ) وتتناول البراماج الاتادرياباياة 
إ ااافااة الااى (  الااتااأمااياانا اعاااد  الااتااأمااياان

التطبيقا  المحاسبية في شركا  الاتاأمايانا 
التدقيق واعداد التقارير الماليةا الاحاوكاماة 
واالمتثال وإدار  الخطرا إ افة الى باراماج 
تعنى بتطوير م ارا  العنصر الباشارف فاي 
الااتااواصاال وإدار  الااوقاا ا و اا  خااطااط 
لالحالل الوظايا اي الاى جااناب الاعادياد مان 

 . الموا ي  األخرى

وقد ن ذ االتحاد في النصف االول مان عااا 
برنامجاً تدريبياًا وساياساتاكامال   (14)  2018

عقد بقياة الاباراماج الاتادرياباياة باعاد شا ار 

 .رم ان المبارك ان شاء هللا

وتأتي هذه الاخاطاو  ساعايااً لاجاعال االتاحااد 
مركزاً تدريبياً على المستوى اإلقلياماي لاماا 
يتمت  به من مصداقية عالية لدى األساواق 
التأمينية العربية وكافة الج ا  ذا  العالقة 
بأعمال الاتاأمايان والاذف اماتااز  باراماجاه 
بااحااداثااة الاامااعاالااومااا  والاامااوا ااياا  الااتااي 
تناولت اا عالو  على التج يزا  الاماتاوفار  

( قااعاا  ومارافاق) في مباناى االتاحااد مان 

  لقانون تنظيا هعمال التأمين معدل البنك المركزف االردني يناقش مشرو 

 المملكة االردنية الهاشمية

 االصدار االول       

 األولى من نوع ا على مستوى اتحادا  التأمين العربية

 2018االتحاد األردني لشركا  التأمين يطلق خطته التدريبية لعاا 

  خالل العاا الحالي  برنامجاً تدريبياً  (30)والتي تت من  

والاماتا امان تاولاي الاباناك الاماركازف  2017-2-24استنادا الى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  
األردني الرقابة على قطا  التأمين بدال من ادار  التأمين فاي وزار  الصانااعاة والاتاجاار  والاتاماويان 

ا باعتبارها جزء مان ما ااماه 2014والتي تشرف على قطا  التأمين حاليا بعد الغاء هيئة التأمين عاا 
ب دف اإلشراف على هعمال التأمين ب عالية وك اء  وتحديث االطار التنظيمي والرقابي بما ينسجاا ما  

 .المعايير الدولية والتجارب العالمية

وفي  وء هذا القرار قاا البنك المركزف االردني بالتنسيق ما  إدار  الاتاأمايان فاي وزار  الصانااعاة 
والتاي تاا مانااقشاتاه  2017والتجار  بطرح المسود  االولى لمشرو  قانون تنظيا هعمال التأمين لعاا 

م  مجلس إدار  االتحاد في  وء نتائج االجتما  التشاورف لقطا  الاتاأمايان حاول مشارو  الاقااناون 
الاتاي عاالاجا  فاياه باعا   2018والذف اعيد طرحه من البنك المركزف بمساود  ثااناياة خاالل عااا 

مالحظا  شركا  التأمين المقدمة على المشرو  االول وال يزال المشرو  قيد الدراسة من قبل الاباناك 
المركزف القراره بعد االنت اء من مناقشته م  قطا  التأمين واالستئناس برهف كبرى مكاتب المحااماا  

 .على مجلسي النواب واالعيانه وعر   ليصار الى السير مستقبالً في االجراءا  الدستورية

وتاعادياالتاه  1999لساناة  33ويذكر هن مشرو  القانون جاء لتعديل قانون تنظيا هعمال التامين رقاا 

لمواكبة المستجدا  ومعالجة الثغرا  القانونية التي ظ ر  خالل فتر  تطبيق القانون خالل الساناوا  

السابقةا وليتماشى م  بقية القوانين والتشريعا  األخرى ذا  العالقة التي ش د  تعديال  جاوهارياة 

مؤخرا مثل قانون الشركا  وتعليما  الحاكمية المؤسسيةا عالو  على تعديل القانون بما يتماشى ما  

قانون البنك المركزف واليا  العمل المعمول ب ا لدى البنك واألنظمة الداخلية التي تناظاا عاالقاتاه ما  

   .المؤسسا  المالية التي يشرف علي ا

 2018 يونيو    

نشر  دورية الكترونية تصدر 
عن االمانة العامة لإلتحاد العاا 

فااي ماابااادر  هااي األولااى ماان نااوعاا ااا عاالااى 
مستوى اتحادا  التأمين العربيةا قاا االتاحااد 
األردنااي لشااركااا  الااتااأمااياان باااطااالق خااطااتااه 

 (30)والاتاي تاتا امان  2018التدريبية لاعااا 

برنامجاً تادريابايااً ساياتاا عاقادهاا خاالل الاعااا 

 .الحالي

وتا تصميا هذه البرامج لتغاطاي االحاتايااجاا  

 المحلي ) التدريبية للعاملين في قطا  التأمين 



باااشاار الااماا ااناادس ماااجااد ساامااياارا  
ماانااصاابااه رئاايااسااا لااالتااحاااد األردنااي 
لشركا  التامين اعتبارا من تاارياخ 

إلكاااامااااال الاااادور    2018/2/27
 -2017الخامسة عشر  لل تر  من 

ا بعد استقالة الدكتاور عالاي 2019
 -سوويلوويوو ر وو الااوزنااي ماان شااركااة 

األولى لالاتاأمايان واناتاقاالاه لشاركاة 
اخرى علمااً باأن الاما انادس مااجاد 
ساماياارا  قااد شاغاال مااناصاب ناائااب 
رئيس مجلس ادار  االتحاد منذ عاا 

2015. 

وفاااي  اااوء الاااماااساااتاااجااادا  تاااا 
ناائاباا  الساياد عامااد الاحاجاة انتخاب

لاارئاايااس مااجاالااس إدار  االتااحاااد 
باإلجما  خاالل جالاساتاه الاماناعاقاد  

والاذف يشاغال     2018/3/8بتاريخ 
منصب مدير عاا الشركاة الاماتاحاد  

لاالااتااأمااياان فااي االردن وع ااو فااي 
 7مجلس إدار  االتحاد منذ هكثر من 

سنوا  وله مساهما  كبايار  خاالل 
مسير  االتحاد في مو و  التاميان 
اإللزامي لالاساياارا  كاوناه ماناساق 
هعمال اللجنة ومنسق اللجنة المالية 

في االتحاد وله مساهما  كبير  فاي 

 .لجنة التدقيق الداخلي في االتحاد

كاامااا قاارر مااجاالااس ادار  االتااحاااد 
االردني لشركا  التامين في جلسته 

 2018/3/22الااماانااعااقااد  بااتاااريااخ 
تسمية الدكتور ولياد زعارب ع او 
سااابااعااا فااي مااجاالااس ادار  االتااحاااد 
تااناا اايااذا لاامااتااطاالاابااا  نااظاااا االتااحاااد 

 107االردني لشركا  التامين رقاا 
وتااعااديااالتااه خاالاا ااا  2008لساانااة 

 .للع و المستقيل

ويذكر هن الدكتور وليد وائل زعرب 
الذف يشغل منصب مدير عاا 
الشركة األردنية ال رنسية للتامين 

سبق له هن انتخب (  جوفيكو)
ع وا في مجلس إدار  االتحاد 

 .2000لعد  دورا  منذ العاا 

  الم ندس ماجد سميرا  رئيسا لالتحاد األردني لشركا  التامين والسيد عماد الحجة نائبا له

 بمشاركة واسعة  عربياً ومحلياً 

 اختتاا هعمال البرنامج التدريبي

 "دور االكتوارف في احتساب المخصصا  ال نية لشركا  التأمين" 

وحا ر فاي الابارنااماج  الساياد 

عااالء قااراعااياان  الااذف يااحااماال 

ش اد  الامااجساتايار فاي الاعالاوا 

االكااتااواريااة واكااتااوارف رفاايااق 

لااااجاااامااااعاااايااااة اإلكااااتااااواريااااياااان 

 Society ofاألمااااريااااكاااايااااياااان

Actuaries  الاوالياا    -إليناوف

المتحد  األمريكية وزميل تاجاما  

اإلكااتااواريااياان اإلسااتااشاااريااياان 

األمريكيين  وع او فاي ماعا اد 

اإلكتواريايان فاي لانادن وياحامال 

شاا اااد  دباالااوا فااي الااتااقااناايااا  

اإلكتوارية وش اد  في الاتاماويال 

واالستثاماارا واكاتاوارف ماؤهال 

/ ومساجال لاادى إدار  الاتااأمايان 

وزار  الصناعاة والاتاجاار  ماناذ 

ومرخص حاالايااً فاي  2007عاا 

السوقين ال لسطيني واإلماراتيا 

 .إ افة الى السوق األردني

 (3)وعقد  البرنامج على مادار 
ساعة   (18)هياا تدريبية  بواق  

تاادريااباايااةا تااا خاااللااه تااعااريااف 
المشاركين بأنوا  المخاصاصاا  
ال نية التي تحت ظ با اا شاركاا  
التأميان وههاماياة الاماخاصاصاا  
الاا ااناايااة واالطااال  عاالااى دور 
االكااااتااااوارف فااااي احااااتااااساااااب 

بشااكاال ) الاامااخااصااصااا  الاا ااناايااة 

رئاايااسااي مااخااصااص االخااطااار 
السارية كاالقساط غير المكتسبة 
وعاااجاااز األقسااااط بااااإل اااافاااة 
لاامااخااصااص االدعاااءا  غاايااار 

والاماخاصاص (  IBNR) المبلغة 
الااحااسااابااي العاامااال تااأمااياانااا  

 (.الحيا 

كما تا عر  امثلة عملية حاول 
احتسااب الاماخاصاصاا  الا اناياة 
لااتااأمااياان الاامااركاابااا  والصااحاايا 
إ افة الى دور الج ا  الرقابياة 
في تعريف المخصصاا  الا اناياة 

ما  )  وتحديد طارق االحاتاسااب 
تاطاباياقاا  واماثالاة عامالاياة مان 
الساااوق األردناااي وعااادد مااان 

 (.األسواق العربية

ويأتي عقد هذا البرنامج تانا اياذاً 

للخطة التدريبية لاالتاحااد والاتاي 

هطاالااقاا ااا مااطاالاا  الااعاااا والااتااي 

تااتاا ااماان الااعااديااد ماان الااباارامااج 

التدريبياة الاتاي تاغاطاي جاواناب 

مااخااتاالاا ااة ماان فاارو  الااتااأمااياان 

إ افة الى موا ي  ذا  عاالقاة 

 .مباشر  بأعمال شركا  التأمين

اخااتااتااماا  مساااء يااوا الااثااالثاااء 
في ماقار االتاحااد   2018/5/15

األردناااي لشاااركاااا  الاااتاااأمااايااان 
فعاليا  البرنامج التدريبي الاذف 
ناظاماه  االتاحاااد عالااى مساتااوى 

دور االكاتاوارف "  عربي بعنوان 
في احتساب المخصصا  ال اناياة 

 ".لشركا  التأمين

وحااظااي الااباارنااامااج  باامااشاااركااة 

 (9)مشاااارك مااانااا اااا    (41)

مشاركين من شاركاا  الاتاأمايان 

شركة التامين ) ال لسطينية وهي 

الااوطااناايااةا الشااركااة الااعااالااماايااة 

المتحد  للتأمينا شركاة تاماكايان 

لاالااتااأمااياانا شااركااة الاامااشاارق 

( للتأمينا شركة التكافل للتاأمايان

ومشاااركااياان ماان شااركااة  ساايااا 

للتأمين في الاعاراق  و مشاارك 

من نقابة الم ندسيان األردنايايان 

مشاااركااياان ماان هكااباارى   (5)و

ماكااتاب تادقايااق الاحاسااباا  فااي 

هرنساا   نااد يااوناا ا ) الاامااماالااكااة 

(  ديااالاااويـاااـااا   نـاااـاااد تاااوشاااـااا 

ومشارك من الشاركاة الاماتاحاد  

 (21)لالستشارا  االكاتاوارياة و

شركاة تاأمايان   (13)مشارك من 

محليةا إ افة الى مشاركين من 

 . االتحاد

المملكة 

االردنية 

 الهاشمية

االص ار االول        الصفحة الثانية  

 ماجد سميرا / االستاذ
 رئيس اإلتحاد االردني لشركا  التأمين

وبذلك تصبح تشكيلة ماجالاس ادار  
االتحاد الحالية بارئااساة الاما انادس 

الساياد عامااد  ماجد سميرا  ونائاباه
الحاجاة وباعا اوياة كال مان الساياد 
اسامة جعنينةا الدكاتاور  الناا بادرا 
السيد  منال جارارا الادكاتاور ولاياد 

 .زعربا السيد رشيد ال باب

وتجدر االشار  الى ان السيد مااهار 
الحسيان مادياراً لاالتاحااد ماناذ عااا 

2002.  



لبحث الق ايا المشتركة  األمن العاا اجتما  مشترك لمجلس ادار  االتحاد م  عطوفة مدير
 وتعزيز التعاون المشترك

مبال  تعو ي  هعالاى مان الاماباالا  

المساتاحاقاة لا اا او لاحاوادث غايار 

 . صحيحة وم تعلة

ومان جاااناابااه هكااد عااطااوفااة الااباااشااا 

بااأن مااثاال هااذه  األماان الااعاااا ماادياار

الممارسا  ال يمكن السماح ب ا من 

في مملكتنا الحاباياباة  األمن العاا قبل

التي ناذرناا فايا اا هنا اساناا لاحامااياة 

الوطن والمواطنين وال يوف حاتاى 

ينعا الجمي  باالمن واألمان في ظال 

ح ر  صاحب الجاللة الملك عبدهللا 

الااثااانااي اباان الااحااسااياان حاا ااظااه هللا 

األمن  ورعاه وسوف تستمر مديرية

بمتابعة هاذا الاماو او  عالاى  العاا

هعاالااى الاامااسااتااويااا  وماان كااافااة 

 .المديريا  وكل حسب اختصاصه

األماان  كاامااا واكااد عااطااوفااة ماادياار

دعمه لالتحاد وقطا  الاتاأمايان  العاا

كونه هحد هها القطاعا  االقتصادياة 

في المملكة لما يوفاره مان خادماا  

تااأماايااناايااة لاالااشااركااا  والاامااواطاانااياان 

ومساااهاامااتااه فااي تااوفااياار األماان 

الاماجاتااماعاي ودعااا االساتاثااماار فااي 

األماان  الاامااماالااكااة وحاارص مااديااريااة

على تن يذ اتا ااقاياا  الاتاعااون  العاا

المشترك م  قطا  الاتاأمايان والاتاي 

تااعااود بااالاا ااائااد  عاالااى الاامااواطاانااياان 

وتساها في تقديا خدماا  تاأماياناياة 

مااماايااز  لاالاامااواطاانااياان وفااقااا العاالااى 

المعايير واألسس المطباقاة عاالاماياا 

وحرص الطرفايان عالاى االساتا ااد  

من التطورا  التقنية والتكنولوجاياة 

لتعزياز األداء وتاحاسايان الاخادماا  

وسرعة الوصول للمواطنايان ودفا  

 . التعوي ا  بأسر  وق  ممكن

وفااي ناا ااايااة الاالااقاااء هكااد عااطااوفااة 

وماماثالاي ماجالاس  األمن العااا مدير

إدار  االتحاد على استعدادها لتذليل 

العقبا  التي تعتر  عمل الطرفيان 

وتااواجااه الااقااطااا  والاامااواطاانااياان 

لما فيه المصلحاة  األمن العاا وافراد

وكاذلاك .  العامة للوطن والمواطانايان

حاارص االتااحاااد عاالااى دوره باادعااا 

وتاوفايار كال ماا  األمان الاعااا ج ود

ياالاازا ماان الااخاادمااا  الاالااوجسااتاايااة 

لتمكين ا من هداء دورهاا با ااعالاياة 

 .وك اء  عالية

األماان  اسااتااقااباال عااطااوفااة ماادياار

اللواء الباشاا فاا ال الاحاماود  العاا

ممثلي قطا  التأمين الساد  مجالاس 

إدار  االتحاد ممثال بالم ندس ماجاد 

ساامااياارا  رئاايااس مااجاالااس إدار  

االتااحاااد والساااد  الاادكااتااور ولاايااد 

زعاارب والساايااد رشاايااد الاا ااباااب 

هع اااء الاامااجاالااس والساايااد ماااهاار 

الحسايان ماديار االتاحااد وذلاك ياوا 

في  2018/5/10الخميس الموافق 

 .مقر مديرية األمن العاا

وقاااد ت ااامااان االجاااتاااماااا  باااحاااث 

الموا يا  الاماشاتاركاة بايان قاطاا  

وتااعاازيااز  الااعاااا الااتااأمااياان واألماان

التعاون المشترك بين الطرفايان فاي 

 وء ات اقاياا  الشاراكاة الاماوقاعاة 

في مختلف  العاا بين االتحاد واألمن

المجاال  ومن ا إصدار المخاطاطاا  

الاكااروكاايااة لاالاامااركاابااا  الاامااشااتااركااة 

بالحوادث المرورية وتبادل البياناا  

واالتحاد فاي ماجاال  األمن العاا بين

ترخيص المركبا  وتوفير الاحامااياة 

األمنية للمقرا  الرئيسياة لشاركاا  

التاميان وكاذلاك مانااقشاة الاحاوادث 

الما اتاعالاة واالعاتاداءا  الاماتاكارر  

على شاركاا  الاتاأمايان مان باعا  

 عيغاي الانا اوس لالاحاصاول عالاى 

المملكة 

االردنية 

 الهاشمية

 االص ار االول الصفحة الثالثة



جمهيرية 

مصر 

 العربية

 اال جاهات العالمية فى مجال إعادة التأمين

على خولوفويوة اث و اى الوتوى و وعو  

مؤخراً فى مناطق من  ار ى أمريوكوا 

الشموالويوة والوجونويبويوة مون  ويارى 

طبيعية متمثلة فى إعصارى هوارفوى 

وإرمووا الوولووبا  لووربووا الووعوو يوو  موون 

الياليات وباثخو  واليوة  وكو وا  

ووالية فليري ا جزر الكاريبى ودولة 

 يبا و  ببا فوى دموار هواأوع أ عولون 

 على أثره الع ي  من هبه الومونواطوق

 ."مناطق  يارى"

فق  ظهرت الت اؤالت عن م ى  أثر 

أسياق إعادة التأمين بهبه اث و اى 

وهع من المتي ع   وى  غيرات فوى 

سوويق الووتووأموويوون وإعووادة الووتووأموويوون 

 العالمية فيما يتعلق بال عة

اال ووتووتووابوويووو والشووروط واثسووعووار 

 .الخاصة بإ فا يات إعادة التأمين

و   أولح أ و  الوتوقواريور الصوادرة 

أ  اثرباح الوتو    A.M. Bestعن

دخوولوو  فووى   وواا الووربووع الووثووالوو  

لشر ات إعادة التأمين    انخوفو و  

نيعا ما ب بب التح يات المو وتومورة 

ف  ال يق  ما أ  الخ اأر الناجوموة 

 عن الكيارى الطبيعية  ا  لها أثراً 

 سلبيا على أرباح اال تتاا فو  عوا 

م مون أ  سويق غو، على الر 2017

إعادة التأمين    أثبو   و ر وو عولوى 

الصومويد واسوتويووعواا هوبه اث وو اى 

وهي ما أظهر و الميزانيات الوتوى  وم 

 يوونووايوور 1  ووقوو يوومووهووا فوو   ووجوو يوو ات

2018. 

 ما أشار التقرير أي ا إلوى أ   ولو  

اثزمة  وعو  إخوتوبواراً  وقويوقوا لومو ى 

ج وى وفواعولويوة موا ي وموى بورأ  

 Alternativeالوومووال الووبوو يووع 
Capital   وهووي أ وو  اال ووجوواهووات

الوجو يو ة الووتوى ظوهوورت فوى أسووياق 

إعادة التأمين العالمية والبى يعور  

أي ووا بوواسووم طوورق نووقووع الوومووخوواطوور 

 Alternative Riskالووبوو يوولووة

Transfer 

يمكن  عريف نقع المخواطور الوبو يولوة 

االخوطوار بأنو طريوقوة موالويوة  دارة 

( F i n a n c i a l  R i s k 

Management)  و البي يوتوم مون

خاللها ايجاد نيع من الوتوكواموع بويون 

أسياق التأمين و إعادة التأمين مون 

نا ية، واثسياق المالية الوموتوموثولوة 

ف  البنيك و أسياق رؤو  اثميال 

 أو بصيرة ,من نا ية أخري

أب ط هي نقع اثخطار التأمينية إلوى 

فووهوونوواك عووال ووة  ..اثسووياق الوومووالوويووة

 بادلية بين أسياق التأمين و إعوادة 

التأمين من نا ية واثسياق المالويوة 

فكما  قي  الوبونويك  ,من نا ية أخري

ومووؤسوو ووات ا  وورا  بووتووحووييووع 

مخاطر االأتما  من خيور موالو  إلوى 

وثوواأووق لوومووا  ( خووطوور  ووأموويوونوو  

فإ  شر ات الوتوأمويون  وقوي   ( ال  اد

 بتحييع المخاطر التأمينية

إلى أخطار مالية والتى من أشهورهوا 

  .سن ات اثخطار الطبيعية

 :ويت م نقع المخاطر الب يلة بما يلى

أنو ليس  كراً عل  إعادة التأمويون  -

فقط بع    يلجأ إليو الوعوموال  

 . ب يع لشر ات التأمين

العال ة بين نقع المخاطور الوبو يولوة  -

وأسياق التأمويون و إعوادة 

الووتووأموويوون لوويوو وو  عووال ووة 

 ناف ية بق ر ما ه  عال ة 

 . كاملية

وسويووقووي  هوبا اال ووجوواه الوجوو يوو  فووى 

أسياق التأمين بومو واعو ة شور وات 

التأمين ف   يزيع المخاطر الخواصوة 

بها بشكع أف وع مون خوالل أسوياق 

رأ  المال ب الً من ا عوتومواد عولوى 

وساأع إعادة التأمين الوتوقولويو يوة أو 

 .ا تياطيات رأ  المال

إ  نوقوع الوموخواطوور الوبو يوولوة ي ومووح 

بكفا ة استخ ا  رأ  المال وي اهوم 

فى زيادة ال ييلة النق ية مما يوؤدى 

إلى إنخفا   كلفة إعوادة الوتوأمويون، 

ومن ثم فوإ  هوبا سويوعويد بوالوفواأو ة 

عوولووى اثفووراد والوومووؤسوو ووات الووتووى 

   عى إلى الحصيل على  ماية

 ما أ  ذل  يوعويد بوالوفواأو ة  . أمينية

أي ا على الومو واهومويون فو  سويق 

رأ  الوووموووال مووون خوووالل  ووويفووويووور 

مجمويعوة موتونويعوة مون الوموخواطور 

التأمينية والعاأ ات الونوا وجوة عونوهوا 

ب الً من االعتماد على نفس العياموع 

التى  وؤثور عولوى اثسوياق الوموالويوة 

 .التقلي ية

دور اال حواد الوموصوري 

 للتأمين

ي عى اال حاد المصرى للتأميون مون 

خووالل لووجووانووو الووفوونوويووة إلووى موويا ووبووة 

اال جاهات الحو يوثوة واالطوالع عولوى 

 ع ج ي  يطرأ على أسياق الوتوأمويون 

العالمية و ق يمها إلى سيق التأميون 

وموون ثووم  ووقووي  الوولووجوونووة  .الومووصووري

العامة  عادة التأمين باال حاد  الويوا 

ب راسة نقع المخاطر الب يلوة ودوره 

 أداة ج ي ة لشور وات الوتوأمويون فوى 

إدارة المخاطر وسيقي  اال حاد بعقو  

ن وة بخصيص هبا الميلويع بوعو  

انتها  اللجنة الفنية  عادة الوتوأمويون 

 .من دراستو

 

 
 

 االتحاد المصرف للتأمين

االص ار االول        الصفحة الرابعة  



جمهيرية 

مصر 

 العربية

 التكنيليجيا الر مية وصناعة التأمين

لق   وغويورت طوبويوعوة الومونواف وة فوى 

صناعة التأمويون بوموخوتولوف فوروعوو 

وذلوو  لووعوو ة أسووبوواا موونووهووا، دخوويل 

العبين ج د فوى ال ويق ف والً عون 

  وى  غير فى سلوي ويوات الوعوموال  

نورووراً لوحوو وى طووفورة  ووكوونويلوويجوويووة 

 بيرة وظهير الع ي  من االبتوكوارات 

فى فترة زمنية  صيرة، اثمور الوبى 

دعا إلى لرورة التفوكويور جو يوا فوى 

 وويووفوويووة دخوويل صوونوواعووة الووتووأموويوون 

 .المصرية عالم التكنيليجيا الر مية

واليا ع أ  الوتوكونويلويجويوا الور ومويوة 

ل يوهوا الوقو رة عولوى إعوادة  شوكويوع 

صناعة التأمين  ي  أنوهوا سواهومو  

من  بع فى إعادة  شكيع الع يو  مون 

الصنواعواتم موثوع  وقو يوم الوخو موات 

المصرفية عبور الوهوا وف الوموحومويل 

و بل  ظوهوير الوكوتوب ا لوكوتورونويوة 

وغيرها من االبوتوكوارات الومور وبوطوة 

بالتكنيليجيا الر مية، وهوي موا أدى 

إلى   وى  طير مبهوع فوى الوعو يو  

من المجاالت مثع الخ مات الوموالويوة 

وال فر والطباعة والنشر، ومون ثوم 

أصبح التحيل الر مو  هوي الوتوحو ي 

الج ي  البى  ياجهو شر ات التأمين 

والتى يجب عليها إ باع نهو  مونوروم 

واستغالل  افة االمكانات والوقو رات 

الوومووتووا ووة لوويلووع االسووتوورا وويووجوويووة 

الر مية الخاصة بها وذل  مون أجوع 

 حوقويوق الونوجواح فو  هوبا الوموشوهو  

 .الج ي 

والج ير بالب ر أ  التوحويل الور وموى 

هوي االسوتورا وويوجويوة الووتوى يوجوب أ  

ي عى لها سيق التأمين فى المر لة 

المقبلة سيا   ان  شور وات  وأمويون 

أو وسطا  التأمين مون أجوع خو موة 

الوعومويوع، و ويفويور الوي و ، و وقو يوم 

وذل  على أعتبوار أ   ..خ مة أف ع

الووحوولوويل الوور ووموويووة هووى إ وو ى أهووم 

وسوواأووع جووبا عووموويووع الووتووأموويوون، إذ 

يووحووصووع عوولووى الووخوو مووة دو   ووطووع 

م افات  بيرة والتى ي طر لها مون 

خووالل اسووتووخوو امووو لوويسوواأووع  وولووقووى 

الخ مة التقلي ية،  ما يمكن لشر ات 

التأمين  وحوقويوق م وتوهو فوا وهوا مون 

خالل الت ييق الور وموى إلوى جوانوب 

 وويوو   .. وونوويات الووتوويزيووع اثخوورى

ي وواعوو  الووتوو ووييووق الوور وومووى  ووطوواع 

التأمين فوى إيوجواد  ونويات   وييوق 

متنيعة، وجبا عمال  ج د ب رعة 

ومرونة موموا يوتوطولوب وجويد نوروا  

إلكترونى بشر ات التأمويون يوتويافوق 

موع الووتوو ووييووق الور وومووى ، و ووكووامووع 

ا دارات المختلفة بالشر ة من أجوع 

 غيير نميذج العمع والفكر التقلويو ى 

 .للت ييق

و شير  افة الموؤشورات إلوى وجويد 

فرص لخمة فى مجال  كونويلويجويوا 

المعليمات لم   تغلها بوعو  شور وات 

التأمين المصريوة والوعوربويوة، عولوى 

الوورغووم موون أ  الووموويووكوونووة الووكوواموولووة 

بشوور ووات الووتووأموويوون سووتووأخووب م وواًرا 

إجباريًًّا فى المر لة المقبلة، خواصوة 

مووع انووحوو ووار الووتووعووامووع الوويوو وى 

لوولوومووعوولوويمووات والووبوويووانووات وازديوواد 

التعامع التكنيليجى من خالل وجويد 

مي ع إلكترونى لكع شر ة  وأمويون ، 

وعوور  موونووتووجووا ووهووا عوولوويووو بشووكووع 

وبوا لوافوة  .أساسى فى المو وتوقوبوع

إلى ذل  فإ  الت ييق الر مى  وادراً 

على إصو ار وثواأوق  وأمويون سوهولوة 

وب يطة وهي ما يعطى موؤشوًرا إلوى 

نق  الت خع البشرى فوى الوعومولويوة 

 .التأمينية فى المرا ع المقبلة

ومما ال ش  فيو أ  إجورا  الوتوحويل 

الر م  يشكع  ح يوا،ً ال سويوموا وأ  

شر ات التأمين يجب أ   نفبهوا فو  

الي   الوبي  و يور فويوو عومولويوا وهوا 

ولوكون  .الييمية على نحي فعال أي اً 

ال ؤال البى يطرح نوفو وو فوى هوبا 

هي هع  قا ل ينا الرغبة ا طار 

 ف  إجرا  التحيل الر م ؟

دور اال حاد المصري  

 للتأمين

لوقو  بو أ سويق الووتواموويون الووموصوورى 

بالفعع فى إ خاذ خطيات فعالة نوحوي 

التحيل الر مى فى صناعة الوتوأمويون 

وذل  من خالل التعواو  والوتونو ويوق 

ال اأم بين اال حاد المصرى للتوأمويون 

و و   ..والهيئة العامة للر ابة المالية

 وولووع هووبا الووتووعوواو  بصوو ور عوو ة 

 رارات للهيئة العامة للر ابة المالية 

  : منها

 2015 ل ونوة(122)  رار ر م   -

بشووأ   وونووروويووم إصوو ار و وويزيووع 

شر ات التأمين لوبوعوث وثواأوق 

التأمين النمطية إلوكوتورونويوا مون 

 خالل شبكات نرم المعليمات

 2016ل نة (729) و رار ر م   -

بشأ  ال ويابوط الوتوكونويلويجويوة 

و ووياعوو   ووأموويوون الوومووعوولوويمووات 

الووموور ووبووطووة بووإصوو ار و وويزيووع 

شر ات التأمين لوبوعوث وثواأوق 

التأمين النمطية الوكوتورونويوا مون 

 خالل شبكات نرم المعليمات

 2016 ل نة(730) و رار ر م  -

بشأ  ال يابط التنفيبية ليثاأق 

الووتووأموويوون الوونوومووطوويووة الووموومووكوون 

إص ارها و يزيعوهوا الوكوتورونويوا 

مووون خوووالل شوووبوووكوووات نوووروووم 

 المعليمات وفقا ثخر  ع يع 

 2016ل نة (902) و رار ر م  -

بشأ   عريف التوأمويون موتونواهو  

الصووغوور وال وويابووط الووتوونووفوويووبيووة 

 صووو ار و ووويزيوووع وثووواأوووقوووو 

الكترونيا من خالل شوبوكوة نوروم 

 . المعليمات

وموون خووالل  وولوو  الووقوورارات  ووم 

ال ووموواح بووا صوو ار ا لووكووتوورونووى 

ليثاأق التأمين ا جبارى لل يوارات 

و أمينات الحياة الوموؤ و ، و وبلو  

 أمينات ال فر، والتأميون موتونواهوى 

 . الصغر

و حقيقا لوموا يوقوي  بوو اال وحواد مون 

العمع عولوى رفوع م وتويى صونواعوة 

الووتووأموويوون وولووع للوويووات  ووبوووادل 

الومووعولوويموات والوبوويوانووات الووموتووعولووقووة 

بصناعة التأمين، يقي  اال حاد  اليوا 

بوإعوو اد دراسووة عوون شووبوكووة لوولوربووط 

االلكترونى لشر ات التأمين العامولوة 

فى ال يق المصرى، و وبلو  إعو اد 

دراسووة أخوورى عوون إنشووا  بوونوو  

للمعليمات لكافة فروع التأميون هوبا 

با لافوة إلوى الوتوطوييور الومو وتومور 

للمي ع االلكترونى الخاص بواال وحواد 

مما ي هع سرعة   اول المعولويموات 

بين  افة شر ات الوتوأمويون الوعوامولوة 

بال يق بالوموصورى ، و و  أسوفورت 

 ل  ال راسة عن  و شويون  واعو  ويون 

 : للبيانات هما

لووالووسووتووعووال  عوون  وواالت  : اثولووى

صر  التعيي ات بالن بة للوتوأمويون 

 .ا جبارى على ال يارات

لالستعال  عن التعيي وات  : الثانية

المرفيلة فى عمليات التأمين علوى 

  .الحياة الفردية

 
 

 االتحاد المصرف للتأمين

االص ار االول        الصفحة الخام ة  



االص ار االول        الصفحة ال ادسة  

 اإلتحاد العام العربي للتأمين

تسلم  االمااناة الاعااماة لاالتاحااد الاعااا الاعارباي 
للتاأمايان تاغايايارا  فاي مانااصاب مادراء عاماوا 
ورؤساء تن يذين لشركا  التأمين واعاد  التأمين 
العربية االع اء باالتحاد العاا العارباي لالاتاامايان 

 :    التالية

علي الوزني تا تعينه الرئيس / االستاذ 1-

 االردن -الشرق العربي للتامين  gigالتن يذف لشركة 

عالء عبد الجواد تا تعينه الرئيس التن يذف لشركه سوليدرتي / االستاذ 2-

 االولي للتأمين

فوزية يوسف تا تعين ا الي رئيس ومدير عاا  لشركه اعاد  / االستاذ  3-

 العراق وكاله –التأمين العراقية للتأمين 

لشركة اإلسالمية السورية علي شرف تا تعينه المدير العاا / االستاذ 4-

 سوريا – للتأمين

عبد الخالق عبد هللا تا تعينه المدير العاا لشركة التأمينا  / االستاذ 5-

  السودان –المتحد  المحدود  

خالد سعود الاحاسان رئاياس االتاحااد الاكاوياتاي / كما تا تسمية االستاذ -

 لشركا  التأمين ممثال لسوق التأمين الكويتي في مجلس االتحاد

مااجاد سامايارا  رئاياس االتاحااد /  وكذلك تا تسمية السياد الاما انادس  -
االردني لشركا  التامين ممثال لسوق الاتاامايان االردناي فاي ماجالاس 

  االتحاد

 .متمنين ل ا دواا التوفيق والنجاح وكل التقدا واالزدهار


