
مقارنة  مةن نةاةف رةةاة ةر    (%3)
مةةقةةقةةةقةةا  مةةةا  2017مةةع مةةا  
مةةع ماةةمةةاةةة    11,7%نسةةهةة ةة  

رألقساط رةمك  ه  ةلةسة ل ةةلةرهةن 
 .2018رأل ل مع ما  

 ف  اانب رة ع يضات فقد 
هلغت رة ع يضات رةمدف م  

 2018ةلرهن رأل ل مع ما  
مع رةشركات رة    مارف 

 12رة أميع رة كافل  مهلغ 
ملي ع دينار  هنسه  رر ااع 

مقارن  هناف رةا ر    4%قدرها 
مشكل  ما  2017مع ما  
مع ماماة    9,8%نسه   

رة ع يضات رةمدف م  ةلس ل 
  .2018/3/31كما ف  

  صةل  أرباح قطاع التأميني 
شةةةركةةة    (23)ماةةةمةةةاةةةة   رهةةةا 

 ةأمةيةع قةهةل رةضةريةهة   رةةرسة   
 2018ةةلةرهةةن رم ل مةع مةةا  

ملي ع دينار مقةارنة    8,4مهلغ 
مةةلةةيةة ع   4,2مةن  رهةةا  هةلةةغةةت 

ديةةنةةار ةةةلةةرهةةن رأل ل مةةع مةةا  
هةةنةةسةةهةة  رر ةةاةةاع هةةلةةغةةت  2017

فيما هلغت رألرهةا    %101,5
هعد رةضريه   رةرس   كةمةا فة  

مةلةية ع  7مهلةغ   2018/3/31
دينار مقةارنة  مةن  رهةا  هةلةغةت 

ملي ع دينار ةنةاةف رةةاة ةر    2,4
هةةةنةةةسةةةهةةة    2017مةةةع مةةةا  

 .193,6%رر ااع قدرها 

 المملكة االردنية الهاشمية

 االصدار الثاني    

 2018أداء قطاع التامن  في األرد  للربع األول م  عام       

 2018 يوليه    

نشرة دورية الكترونية تصدر عن 
االمانة العامة لإلتحاد العام العربي 

  ظةةتةةرت  أقسيياط الييتيييييييييييأميينيي 
رةن ائج رإلاماةي  ةسة ل رة ةةةأمةيةع 
رألردنةةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةة  

 (24)مةع  مةمةال 2018/3/31
( درخةةةل رألردع) شةةركةةة   ةةةأمةةةيةةع 

رنةةخةةاةةاضةةا  فةة   قسةةاط رةةة ةةأمةةيةةع 
قةةيةة    (1%)رةةةمةةكةة ةة ةةهةة  هةةنةةسةةهةة  

 صةةةةةل ماةةمةةاةةة  رألقسةةةةةاط رةةة  
ديةةنةةةار   178,134,003مةةهةةلةةغ 

مةةةةةةةةقةةةةةةةةارنةةةةةةةة  مةةةةةةةةن مةةةةةةةةهةةةةةةةةلةةةةةةةةغ 
دينار كما فة    179,380,571

2017/3/31.  

  فة  اةانةب  تعونضات التيأميني
رةةةة ةةةعةةة يضةةةات رر ةةةاةةةن ماةةةمةةةاةةةة  
رةةة ةةعةة يضةةات رةةةمةةدفةة مةة  ةسةة ل 

رةةة    2017/3/31رةةة ةةأمةةيةةع فةة  
, ديةةنةةار  124,508,378مةةهةةلةةغ 
مقارن  مةن نةاةف   4,2% هنسه  

رةةة ةةة   2017رةةةاةة ةةر  مةةع مةةا  
سةةةةةةةةةاةةةةةةةةةلةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةعةةةةةةةةة يضةةةةةةةةةات 

 .دينار 119,432,725

 قققت  مةمةال  التأمن  التكافلي
رة أميع رة كافلة  فة  رألردع فة  

 2018رةةةةرهةةةن رأل ل مةةةع مةةةا  
رةةة ةة   ةةمةةارسةةتةةا شةةركةة ةةا  ةةأمةةيةةع 

ملةية ع  21راماة   قساط همهلغ 
 دينار  هنسه  رنخااض هلغت

  أقساط التيييأمن  

  تعونضات التأمن  

 التأمن  التكافلي  

  أرباح قطاع التأمن  



 2018/3/31كما في (  داخل األردن)أعلى خمس شركات من حيث األقساط المكتتبة 

(  داخل األردن) أعلى خمس شركات من حيث التعويضات المدفوعة 
 2018/3/31كما في 

المملكة 

االردنية 

 الهاشمية

االصدار الثاني     الصفحة الثانية  

  %الحصة من اجمالي األقساط    (دينار أردني)المبلغ   اسم الشركة

 gig  29,880,252 %16,77الشرق العربي للتأمين 

 10,37% 18,466,847  التأمين األردنية

 6,46% 11,509,439  النسر العربي للتأمين

 6,15% 10,960,565  التأمين اإلسالمية

 6,10% 10,856,114  الشرق األوسط للتأمين

 45,9% 81,682,217 المجموع 
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المكتتبة كما 
في  

الحصة من اجمالي    (دينار أردني)المبلغ   اسم الشركة

 gig  21,618,224 %17,36الشرق العربي للتأمين 

 10,51% 13,090,469  التأمين األردنية

 5,77% 7,183,953 األولى للتأمين -سوليدرتي 

 5% 6,228,735  الشرق األوسط للتأمين

 4,94% 6,151,183  األردنية الفرنسية للتأمين

 43,6% 54,272,564 المجموع 
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  (  بعد الرسوم والضريبة) أعلى خمس شركات من حيث صافي الربح 

المملكة 

االردنية 

 الهاشمية

 االصدار الثاني الصفحة الثالثة

الحصة من صافي األرباح بعد    (دينار أردني)المبلغ   اسم الشركة

 18,6% 1,305,015 الشرق األوسط للتأمين

 15,5% 1,300,856  التأمين اإلسالمية

 gig  1,046,839 %14,9الشرق العربي للتأمين 

 9,9% 695,198  النسر العربي للتأمين

 8,7% 611,480  األولى للتأمين -سوليدرتي

 70,6% 4,959,388 المجموع 
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أعلى خمس شركات من صافي 

2018/3/31 كما في  ربا األ

 2018/3/31أعمال التأمين في األردن لغاية 

(*األولية)اجمالــــي االقســـاط والتعويضــــات   

 شركة تأمين (24)لـــ 

حصة ال رع من اجمالي  2017التغيير عن عام  2018من عام  السنة/ ال رع

 االقساط
 2017من عام 

 5,578,398 2,7% -13,1% 4,844,937 **الت ميــــن البحري

 21,596,115 11,2% -7,2% 20,036,109 ت مين الحري 

 60,647,129 30,9% -9,1% 55,100,488 ***ت مين المركبات 

 26,178,952 14,5% -1,6% 25,747,002 ت مين االلزامي

 14,421,544 12,7% -12,9% 12,558,228 ت مين التكميلي

 279,854 0,1% -32,4% 189,241 ت مين االئتمان

 5,095,013 3,1% 8,4% 5,523,313ت مين الحوادث العامة 

 63,498,924 37,0% 3,7% 65,832,139 الت مين الطبي

 156,695,433 85,1% -3,3% 151,526,227 مجموع التامينات العامة

 22,685,138 14,9% 17,3% 26,607,776 ت ميـــــن الحياة

 179,380,571 100% -1% 178,134,003 االجمالــــــي

 االقساط المكتتبة
 (1)جدول رقم 

مصدددر اقرقددام الددكددشددوفددات   * 
الشهرية لالندتداو والدتدعدويضدات 

 2018/3/31للشركات كما في 

ق تددطددابددق  جددمددالددي أقسدداط  **
تامين المركبات للربع األول مدن 

لددعدددم  2017و 2018عددامددي 
 (6)توفر األرقام التفصيدلديدة ل د 

 .شركات تأمين

بضددمددن أعددمددال الددتددأمدديددن  **
هددنددا   2018الددبددحددر  لددعددام 

تدددأمددديدددن الدددطددديدددران بدددمدددبدددلدددغ 
دينار مدكدتدتدبدة مدن  (90,421)

 .شركات تأمين (6)

تشدددمدددل أعدددمدددال تدددأمددديدددن   *** 
الحوادث العامة للربع األول مدن 

تدأمديدن الدمدسد ولديدة  2018عام 
ديددنددار  (2,235,696)بدمددبددلددغ 

وأندددواع الدددتدددأمددديدددن اقخدددر  
 .وبضمنها تأمين الخسارة المالية



المملكة 

االردنية 

 الهاشمية

 االصدار الثاني الصفحة الرابعة

 2018/3/31أعمال التأمين في األردن لغاية 

(*األولية)اجمالــــي االقســـاط والتعويضــــات   

 شركة تأمين (24)لـــ 

لم تددفدع الشدركدات تدعدويضدات   * 
لفرع تأمين الطيران  للربع األول 

فدي حديدن دفدعدت  2018من عام 
ديدددنددددار  33,844الشدددركدددات 

تعويضات لفرع تأمديدن الدطديدران 
 .2017لنفس الفترة من عام 

ق تطابق  جمدالدي تدعدويضدات **  
تامين المركبات للربدع األول مدن 

لددعدددم  2017و 2018عددامددي 
 (6)توفر األرقام الدتدفدصديدلديدة ل د 

 .شركات تأمين

تشددمددل تددعددويضددات أعددمددال   *** 
تأمين الدحدوادث الدعدامدة  لدلدربدع 

تددأمدديددن  2018األول مددن عددام 
 (109,945)المس ولية بدمدبدلدغ 

 .دينار وأنواع التأمين األخر 

 2017من عام حصة ال رع من اجمالي  2017التغيير عن عام  2018من عام  السنة/ ال رع

 854,308 0,9% 36,1% 1,162,442 *الت ميــــن البحري

 7,900,302 4,3% -32,8% 5,309,444 ت مين الحري 

 58,035,874 51% 9,8% 63,734,905 **ت مين المركبات 

 28,165,519 30,7% 10,0% 30,979,547 ت مين االلزامي

 13,919,372 11,3% 0,8% 14,023,771 ت مين التكميلي

 376,636 0,6% 113,8% 805,185 ت مين االئتمان

ت مين الحوادث العامة 

*** 

576,956 %59,6- %0,5 1,428,587 

 40,894,515 34,0% 3,5% 42,323,411 الت مين الطبي

 109,490,222 91,5% 4,0% 113,912,343 مجموع التامينات العامة

 9,942,503 8,5% 7% 10,596,035 ت ميـــــن الحياة

 119,432,725 100% 4,2% 124,508,378 االجمالــــــي

 التعويضات المدفوعة

 مارس 31

 (1)تابع جدول رقم 

 (أولية)شركة تأمين  (24)نتائج اعمال / اعمال قطاع التأمين في االردن  

مقارنة مع  2018/3/31شركة تأمين كما في  (24)إجمالي أقساط سوق التأمين األردني موزعة على 

2018/3/31 

 2018حسب فروع التأمين وحصة الشركة من إجمالي أقساط السوق للربع األول من عام 

 (2)جدول رقم  

تم تغيير اسم الشركة االردنية االماراتيه للت مين ليصبح شركة الص وة للت مين **  2018مصدر االرقام كشوفات االنتاج والتعويضات لشهر آذار * 

 2018/5/17اعتباراً من 
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المملكة 

االردنية 

 الهاشمية

 االصدار الثاني الصفحة السابعة

 (أولية)شركة تأمين  (24)نتائج اعمال / اعمال قطاع التأمين في االردن 

 2018/3/31مقارنة مع  2018/3/31شركة تأمين كما في  (24)إجمالي التعويضات المدفوعة لـ 

 2018الشركة من اجمالي تعويضات السوق للربع األول من عام  % حسب فروع التأمين وحصة 

 دينار أردني (3)تابع جدول رقم  

 (أولية)شركة تأمين  (24)نتائج اعمال / اعمال قطاع التأمين في االردن 

مقارنة مع  2018/3/31شركة تأمين كما في  (24)إجمالي التعويضات المدفوعة لـ 

2018/3/31 

 بالدينار األردني (4)جدول رقم 



 االصدار الثاني الصفحة الثامنة

  تعقد مطلع أيلول القادم 

الحاكمية المؤسسية "ندوة عربية بعنوان

" والتطور الرقمي في صناعة الت مين

بتنظيم مشترك من ا تحاد األردني 

لشركات الت مين وا تحاد العام العربي 

 للت مين

يقيم االتحاد االردني لشركات الت مين بالتعاون والتنسي  معع ا تعحعاد العععام العععربعي لعلعتع معيعن نعدوة ععربعيعة 
 -2018/9/5لعلع عتعرة معن يعوم األربعععا  "  الحاكمية المؤسسية والتطور الرقمي في صناعة الت مين" بعنوان

في مركز الملك الحسين بن ط ل للمؤتمرات في منطقة العبعحعر  والتي ستقام  2018/9/6ولغاية يوم الخميس 
 .الميت

وسيغطي مواضيع الندوة العربية نخبة من المحاضرين المتميزين من داخل وخارج المملكة من العخعبعرا  فعي 
موضوع الحاكمية المؤسسية وا صدار ا لكتروني في مجال الت مين والذين يتمتعون بمؤه ت علمية وخعبعرة 

 .عملية طويلة في هذا المجال

القيادات ا دارية وال نية والمسؤولين في كافة الجهات ذات الع قة بالت معيعن  حيث سيشارك في الندوة العربية
ا لكتروني من شركات الت مين وإعادة الت مين، مسوي الخسائر، وسطا  العتع معيعن وإععادة العتع معيعن ووكع   

والعاملين في كافة المؤسسات ا قتصادية الرسمية والخاصة والبنوك ذات الع قعة بع ععمعال العتع معيعن (  الت مين
 .ولكل من له إهتمام بهذا الموضوع

الصعادرة  2017وتهدف الندوة إلى تعريف المشاركين بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المعدرجعة لسعنعة 
عن هيئة األورا  المالية وأبرز المستجدات التي طرأت على التعليمات، تعليمات الحاكمية المؤسسعيعة لشعركعة 

دور إدارة  ،( هيئة التع معيعن سعابعقعاً ) الصادرة عن إدارة الت مين  2006الت مين وأسس تنظيمها وإدارتها لسنة 
، نقاط ا لتقا  والخ ف بين التعليمات، الحاكمية المعؤسعسعيعة الت مين في الرقابة على تطبي  الحاكمية المؤسسية

وارتباطها بعمل شركات الت مين، ال رص والتحديات التي تواجه قطاع الت مين لعتعطعبعيع  تعععلعيعمعات العحعوكعمعة 
الصادرة عن الجهات الرسمية، دور الحوكمة في تحسين األدا  في شركات الت ميعن واععادة العتع معيعن، أفضعل 
الممارسات الدولية في الحوكمة، ا جرا ات واالستعدادات العمعطعلعوبعة لعلعمعرحعلعة العقعادمعة لضعمعان االمعتع عال 
للتشريعات والقوانين وأهمية اللجان المنب قة عن مجلس ا دارة تن يذاً لعتعععلعيعمعات العحعوكعمعة، العمعسعؤولعيعات 
المجتمعية لشركات الت مين والمؤسسات الت مينية في ضو  تعليمات الحاكمية المؤسسية، دور معجعالعس إدارة 

 IT Corporate شركات الت مين في تطبي  متطلبات الحاكمية المؤسسية وآ ارها على الشركات العائلعيعة،
Governance التشريعات المنظمة للتعام ت ا لكترونية في المملكة وبضمنها أعمال التع معيعن، الع عرص ،

المتاحة للسو  األردني بإصدار و ائ  الت مين الكترونياً، دراسة مقارنة لعتعطعبعيعقعات اصعدار و عائع  العتع معيعن 
، العحعلعول العدولعيعة  صعدار ( وبشكل خاص ا مارات والسعععوديعة) الكترونياً في دول مجلس التعاون الخليجي 

و ائ  الت مين الكترونياً، متطلبات التحول الرقمي في التع معيعن، معععالعجعة العمعععلعومعات العكعبعيعرة فعي شعركعات 
 .BIG DATA in insurance industry الت مين  

ويذكر أن ا تحادين األردني والعربي للت مين تربطهما ع قة تشاركعيعة معنعذ عشعرات السعنعوات، خعاصعة فعي 
مجال تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج الت مينية المتخصصة لما يتمتع به األردن معن سعمعععة طعيعبعة فعي 
مجال سياحة المؤتمرات وحسن الضيافة والتنظيم والترتيب األمر الذي يجعل األردن جهة م ضلعة لعلعكع عيعريعن 
لزيارته وا ست ادة من الخبرات المتراكمة للمدربين والمؤسسات الرسمية والخاصة فعي معخعتعلعف العمعجعاالت 
ا قتصادية وبضمنها الت مين وموضوع التدريب، علماً ب ن لإلتحاد العام العربي للت مين هو أحعد أذرع العععمعل 

  .المشترك لجامعة الدول العربية والذي يسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف الدول العربية



 االصدار الثاني الصفحة التاسعة

 2019فتح باب التسجيل الكترونيا في م تمر العقبة  

 اقتحاد األردني لشركات التأمين بالتعاون مع اقتحاد العام العربي للتأمين
 يعقدان الم تمر الدولي السابع للتأمين

 2019م تمر العقبة 

مؤتمعر صعحع عي ععلعى   2018/6/26عقد صبا  يوم ال   ا  المواف  
وذلعك  GAIF32هامش المؤتمر العام ل تحاد العام العربي للت معيعن 

ل ع ن عن فتح باب التسجيل الكترونيا في المؤتمر العدولعي السعابعع 
والعذي يعقعيعمعه االتعحعاد االردنعي لشعركعات "  2019مؤتمر العععقعبعة " 

 -  15الت مين بالتعاون مع االتحاد العام العربي للت معيعن لعلع عتعرة معن 
منطقة الععقعبعة االقعتعصعاديعة   –في فند  االنتركونتننتال   2019/4/17

الخاصة، وذلك بحضور االمين العام ل تحاد العععام العععربعي لعلعتع معيعن 
االستاذ عبد الخال  رؤوف والمهندس ماجد سميرات رئعيعس االتعحعاد 

رئيس اللجنة التنظيعمعيعة العععلعيعا لعمعؤتعمعر   -االردني لشركات الت مين 
عضعو / العقبة والسادة أعضا  اللجنة التنظيمية الدكتور ولعيعد زععرب

  .مدير االتحاد/مجلس ادارة االتحاد واالستاذ ماهر الحسين

حيث ان المؤتمر بدورته السابعة وكما حصل في الدورة السابقة، لعن 
يقتصر فقط على المواضيع المتعلقة ب رع الت مين العبعحعري والعنعقعل، 
بل ستتناول محاوره مختلف القضايا المتعلقة بجميع فعروع العتعامعيعن 
وبضمنها التكامل االلكتروني بين الخطر والت مين، الت مين العتعقعلعيعدي 
مقابل الت مين التكافلي، التعرض للكوارث الطبيعية، ت ميعن العمعخعاطعر 
مقابل رأس المال، وذلك لتوسيع شريحة العمعشعاركعيعن فعي العمعؤتعمعر 
واستقطاب قعيعادات وكعوادر تع معيعنعيعة جعديعدة معن معخعتعلعف العدوائعر 
وا دارات المعنية بالت مين ممن لم يسب  لها المشاركة فعي العدورات 

 066السابقة لهذا المؤتمر حيث من المتوقع أن يشارك فيه أك ر معن 

  .مشارك

يقام هذا المؤتمر بدعم ومشاركة من كبرى شركات العتع معيعن وإععادة 
الت مين العالمية والعربية والمحلية با ضافة إلعى حضعور معمعيعز معن 
القانونيين والخبرا  المختصين بالعتع معيعن وكعذلعك بعحعضعور وسعطعا  
ووك   الت مين ومسوي العخعسعائعر والعععديعد معن معمع علعي الشعركعات 
والمؤسسات التي ترتبط أعمالها بالت مين، حيث ينعاقعش معوضعوععات 
المؤتمر نخبة من المحاضرين ورؤسا  الجعلعسعات معن العخعبعرا  معن 
السو  المحلي وا قليمي والدولي من العمعتعخعصعصعيعن فعي العقعضعايعا 

ال نية والقانونية في العتع معيعن، والعذيعن يعمع علعون كعبعرى شعركعات 

 .الت مين وإعادة الت مين حول العالم

هذا وقد أعلن المهندس ماجد سميرات رئيس اللعجعنعة العتعنعظعيعمعيعة 
ورئعيعس االتعحعاد االردنعي لشعركعات  2019العليا لعمعؤتعمعر العععقعبعة 

الت معيعن معن خع ل العتعصعريعح الصعحع عي العذي وزع يعوم الع ع  عا  
على هامش المؤتمر العام ال عانعي والع ع  عون لع تعحعاد  2018/6/26

تعونعس ععن   -في مدينة الحعمعامعات  GAIF32العام العربي للت مين
من خ ل الموقع االلعكعتعرونعي  Onlineفتح باب التسجيل الكترونيا 

والعذي يعمعكعن العمعشعاركعيعن  www.aqabaConf.com للمؤتمر
والمهتمين بالمؤتعمعر معن تسعجعيعل بعيعانعاتعهعم واجعرا  العحعجعوزات 
ال ندقية والتنق ت العداخعلعيعة بعيعن ععمعان والعععقعبعة معن خع ل هعذا 

 .الموقع

وأضاف سميرات بع ن العمعؤتعمعر بعدورتعه السعابعععة جعا  لعتعععزيعز 
، 2008النجاحات السابقة للعمعؤتعمعر بعدوراتعه العمعنعععقعدة لع ععوام 

، والعتععي أكسعبعت معنعظعمععي 2017، 2015، 2013، 2011، 2009
المؤتمر واالتحادين االردني والعععربعي خعبعرات كعبعيعرة فعي معجعال 
تنظيم المؤتمرات لتكون جاذبة للمشاركين من خ ل إعداد برنعامعج 
علمي للمؤتمر يحاكي آخر المعسعتعجعدات العتع معيعنعيعة واالقعتعصعاديعة 
والعالمية وجعله ملعتعقعى لعتعبعادل العخعبعرات والعتعجعارب فعي معجعال 
الت مين واالهم من ذلك انه أصبح لقا  دوري يعنعتعظعره كع عيعر معن 
شركات اعادة الت مين العالمية للقا  عم ئها وزبائنها من معنعطعقعة 
الشر  االوسط وشمال افريقيا خع ل هعذا العمعؤتعمعر والعذي يعوفعر 
كافة التسهي ت للتواصل بين المشاركين سوا  قبل العمعؤتعمعر معن 
خ ل عرض عناوين وبيانات المشاركين لسهولة التواصل او معن 
خ ل ال عاليات االجتماعية والتعرفعيعهعيعة العتعي تعقعام ععلعى هعامعش 

 .المؤتمر والتي تشكل فرصة للنقاش بين المشاركين

http://www.aqabaconf.com/


 مملكة البحرين

 االصدار الثاني الصفحة العاشرة

إعادة هيكلة القيادة في المجموعة العربية 

 "أريج"للت مين 

مملكة 

 البحرين

أعلنت المجموعة العربعيعة 
عن إنتها  (  أريج) للت مين 

خدمات الرئيس التن عيعذي، 
السيد ياسر البحارنة وذلك 
 5إعععععععتععععععبععععععاراً مععععععن 

  .2018يونيو

وتم تعيين السيد صاموئيل 
فرغيس كرئعيعس تعنع عيعذي 

و .  بالنيابة حتى إشعارآخر
يواصل السيد فراس العظم 
قععيععادة عععمععلععيععات إعععادة 

 .الت مين

وقد إلتح  السيد فرغعيعس 
بعععالشعععركعععة فعععي معععارس 

بععقععسععم الشععؤون  7991
وتعولعى المالية للمجموعة 

منصب المدير المعالعي فعي 
تم تعيعيعنعه و.  8002  يناير

 -نععائععبععا لععلععمععديععر العععععام 
الشؤون المالية وا داريعة 

وشعارك .  8071  في يناير
مععن خعع ل تععولععيععه هععذا 
الععمععنععصععب فععي صععيععاغععة 
وتععطععبععيعع  إسععتععراتععيععجععيععات 

بععا ضععافععة إلععى .  الشععركععة
ذلك، فهو يم عل أريعج فعي 
مجالس إدارة العععديعد معن 
الشركات فهو يشغل حالعيعاً 
مععنععصععب عضععو مععجععلععس 
ا دارة بعع ريععمععا ألنععظععمععة 
الت مين، وضمانات الخليعج 
وشركة غلوب ميد بمملكة 
البحرين، وأريعج كعابعيعتعال 
ليمتد بلندن، وشركة أريعج 
 دارة الت مين بمركز دبعي 

وقععبععل .  الععمععالععي العععععالععمععي
إنضععمععامععه إلععى الشععركععة، 
شععغععل عععدة مععنععاصععب فععي 

 .شركات هندية

وإنضم السيد فراس العظعم 
  8071ألريععج فععي يععنععايععر
إععععادة   -كعععمعععديعععر العععععععام 

الت مين،  وجلب معه أكع عر 
عاماً من الخعبعرة    82من 

فعععي العععتععع معععيعععن وإععععادة 
الت مين، حيعث بعدأ حعيعاتعه 
المهنية مع شركة معيعونع  

 7997ري، ميونيع  فعي 
حععيععث تععدرج فععيععهععا فععي 
مععنععاصععب مععتعععععددة آخععرهععا 
الرئيس العتعنع عيعذي لع عرع 
الشركة فعي كعوااللعمعبعور، 
وبعععععد ذلععك إنععتععقععل إلععى 
الشعععر  األوسعععط  فعععي 

حععععيععععث عععععمععععل  8002
كمعديعرععام لعععدة شعركعات 

( تقليعدي وتعكعافعلعي) ت مين 
وبعععععدهععا أصععبععح رئععيععس 
تن يذي لشركة تعكعافعل ري 
التابعة لشعركعة أريعج فعي 
. ا مارات العربية المتحعدة

ويشععغععل حععالععيععا مععنععصععب 
عضو مجلس إدارة شركعة 
أريج  دارة الت مين بمركز 

 .دبي المالي العالمي

وتعليًقا على إعادة هعيعكعلعة 
العععقعععيعععادة، قعععال السعععيعععد 
: صعععامعععوئعععيعععل فعععرغعععيعععس

إسععتععنععاًدا إلععى الععمععلععكععيععة " 
العع ععابععتععة لععلععمععجععمععوعععة، 
والمركز العمعالعي الصعلعب، 
والعععمعععععععرفعععة العععععععمعععيعععقعععة 
لععوععسععوا  الععتعع مععيععنععيععة، 
والخبرة والعرؤيعة طعويعلعة 
األجل، فعإنعنعا نعؤكعد ععلعى 
إستمعرار إلعتعزامعنعا بعدععم 
. عم ئنا وصناعة الت معيعن

وإنعععنعععا نعععقعععدم لعععلعععسعععيعععد 
يععاسععرالععبععحععارنععة جععزيععل 

الشكرعلى تع عانعيعه إتعجعاه 
الشركة ععلعى معدى أكع عر 
مععن  عع  ععيععن عععامععا مععن 
تععواجععده فععي الععمععجععمععوعععة 
وا سععهععام الععكععبععيععر فععي 
صناععة العتع معيعن وإععادة 

 ".الت مين

 أريج نبـذة عـن

تعد العمعجعمعوععة العععربعيعة 
لععلععتعع مععيععن مععن كععبععريععات 
شععركععات إعععادة الععتعع مععيععن 
العععععربععيععة الععمععمععلععوكععة فععي 
. الشر  األوسط وأفعريعقعيعا

وأسهم أريعج معدرجعة فعي 
سو  األورا  الماليعة فعي 
. كل معن العبعحعريعن ودبعي

وتقدم أريج باقة معتعنعوععة 
من منتجات إعادة الت ميعن 

وتشععععمععععل .  والععععخععععدمععععات
الشععععركععععات الععععتععععابعععععععععة 
للمجموعة ك ً معن تعكعافعل 

ا مععارات العععععربععيععة ) ري 
حعالعيعاً تعحعت   –(  المعتعحعدة

التسوية، ضمانات الخلعيعج 
، أريج كعابعيعتعال ( البحرين) 

( المملكة العمعتعحعدة) ليميتد 
وأريععج  دارة الععتعع مععيععن 

معععركعععز دبعععي العععمعععالعععي ) 
معزيعد .  المحعدودة(  العالمي

من المعلومعات ععن أريعج 
معععتعععوفعععر ععععلعععى شعععبعععكعععة 
ا نعععععععععععععععتعععععععععععععععرنعععععععععععععععت 

net.arig.www 

المجموعة العربية للت مين 
هعععي شعععركعععة .(  ب. م. ش) 

إعادة ت مين مرخصعة معن 
قععبععل مصععرف الععبععحععريععن 

 .المركزي

file:///C:/Users/ABD/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/www.arig.net


 مملكة البحرين

 االصدار الثاني الصفحة الحادية عشر

تصنيف شركات الت مين يعزز مكانتها في 

 السو 

جمهورية 

مصر 

 العربية

أو  الععععتععععصععععنععععيععععف االئععععتععععمععععانععععي االتحاد المصري للت مين

هعي ععبعارة ععن  االئتعمعانعيعة الجدارة

التصعنعيع عات /  مجموعة من الدرجات

العتعصعنعيعف  التي تظهر حعكعم وكعاالت

العالعمعيعة ععلعى معدى قعدرة  االئتماني

عععلععى سععداد  مععا دولععة أو مععؤسععسععة

ضععيعف  تصنيف فم   معنى.  ديونها

هو أن هنعاك احعتعمعاال بع ال يسعتعطعيعع 

الععمععديععن الععوفععا  بععالععتععزامععاتععه، أمععا 

المرتع عع فعيعععنعي اسعتعبعععاد  التصنيف

 .االحتمال

كما تعرف درجة العمع  ة أو درجعة 

الععجععدارة أو الععتععصععنععيععف االئععتععمععانععي 

Credit Rating  فععععي عععععلععععم

االقتصاد علعى انعهعا تعقعديعر تعجعريعة 

بععععععععض العععوكععععاالت العععتععععجععععاريععععة 

المتعخعصعصعة لعتعقعديعر صع حعيعة أو 

أهلية شخص للحصول على قعروض 

أو جععدارة شععركععة أو حععتععى دولععة 

للحصول ععلعى قعروض، وهعي فعي 

ذلك تقوم بدراسة ا مكانيات المالعيعة 

للشعركعة أو لعلعشعخعص أو لعلعدولعة، 

ومععدى ائععتععمععانععهععا عععلععى الععقععرض 

وقدرتها المالية على تسديده، وهعي 

ت خذ في حسابها السج ت العخعاصعة 

بععالشععخععص أو الشععركععة أو الععدولععة 

وتصععرفععهععا وسععلععوكععهععا فععي 

العمععاضععي بععالععنععسععبععة إلععى قععيععامععهععا 

 .بتسديد ديونها

والتصنيف االئتماني ألي مؤسعسعة 

اقتصادية لعه عع قعة بعالعتعصعنعيعف 

االئتمعانعي لعلعدولعة، إال أن بعععض 

الشععركععات يععمععكععن أن يععتععجععاوز 

تصعنعيع ععهعا الععتعصعنععيعف االئععتعمعانععي 

للدولة، وذلك في حال إذا ما كانعت 

الشركة أحد أفرع شركة كبرى فعي 

الععخععارج، ويعععععطععي  ععقععة أكععبععر 

لععمععؤسععسععات الععتععصععنععيععف الععدولععيععة 

لععمععنععحععهععا الععتععصععنععيععف الععمععرتعع ععع، 

با ضافة الى أنه يسهعل ععمعلعيعات 

 .ا عادة الخارجية

 درجات التصنيف ائتماني

تستخدم وكاالت التصنيف العالميعة 

حروفاً أبجدية للداللة ععلعى جعودة 

االئععتععمععان والععتععي تععنععدرج ضععمععن 

نوععيعن معن مسعتعوى االئعتعمعانعيعة 

 :وهي

هععي مععؤشععر :  درجععة األسععتعع ععمععار

 نعععخععع عععاض درجعععة العععمعععخعععاطعععر 

 .االئتمانية

 

وهععي مععؤشععر :  درجععة الععمععضععاربععة

 . رت اع درجة المخاطر ا ئتمانية

االئتماني بإصدار أنواع معحعددة معن 

 :التصنيف االئتماني م ل

 التصنيف االئتماني للمصارف 

  تصنيف العقعوة العمعالعيعة لشعركعات

 الت مين

 التصنيف االئتماني الوطني 

درجععات الععتععصععنععيععف االئععتععمععانععي  2-

 العامة

يطب  هذا العنعوع ععلعى االلعتعزامعات 

المالية بالعملعة العمعحعلعيعة والعععمعلعة 

االجنبية بهدف تقعويعم العقعدرة ععلعى 

مقابلة هذه االلتزامات، وتعقعسعم إلعى 

 :قسمين

 درجات التصنيف لل ترة الطويلة

 :تستخدم شركات التصنيف ال  ث الضخمة الرموز االتية

 الداللة الرمز

القدرة على الوفا  بااللتزامات  مخاطر االئتمان جودة االئتمان 

AAA عالية منخ ضة الجودة االئتمانية األعلى 

AA  ًعالية منخ ضة عالية جدا 

A عالية منخ ضة عالية 

BBB/Baa مقبولة مقبولة جيدة 

BB/Ba (خطر المضاربة) عالية دون المتوسط 

B (خطر المضاربة) عالية جداً  ضعي ة 

CCC/Caa  ًيوجد احتمال عدم السداد عالية جداً  ضعي ة جدا 

CC/Ca  ًظهور بعض مؤشرات عدم  (خطر المضاربة)عالية جداً  ضعي ة جدا

C عدم السداد وشيك أو محتم عالية الجودة االئتمانية األدنى 

RD تشير الى حدوث حالة سداد لوحد أو أك ر من االلتزامات المالية 

D تشير الى حدوث حالة عدم سداد ل لتزامات المالية 



جمهورية 

مصر 

 العربية

 درجات التصنيف لل ترة القصيرة

 معايير التصنيف االئتماني

هناك أربع مؤشرات رئيسية  جرا  

 :التصنيف االئتماني

 الربحية وااليرادات 1-

 تقييم جودة األصول 2-

تعمعويعل ) موارد المنشآت المالية  3-

 (السيولة

 ك اية رأس المال 4-

أهمية التعصعنعيعف االئعتعمعانعي 
 لشركات الت مين

تصععنععيععف الععقععوة الععمععالععيععة لشععركععات 

هي القدرة الماليعة لشعركعة :  الت مين

الععتعع مععيععن عععلععى سععداد االلععتععزامععات 

إضافة إلى تحديعد معععدل ا سعتعرداد 

المتوقع في حال العتعوقعف ععن أدا  

 .الدفعات المستحقة

وتكمن أهمية التصعنعيعف االئعتعمعانعي 

لشركات الت معيعن فعي تعحعديعد قعدرة 

الشركات علعى معواجعهعة العمعخعاطعر 

المحتمعلعة فضع ً ععن دععمعه لع عقعة 

مؤسسات اعادة التع معيعن العععالعمعيعة 

في تلك الشركات، كما أنه يسهم في 

تععحععسععيععن شععروط اتعع ععاقععيععات اعععادة 

الععتعع مععيععن لععديععهععا، كععمععا أن حصععول 

شركات الت مين على درجة تصنيعف 

سعيعععزز معن معكعانعتعهعا فعي   -جيدة 

سعو  العتعع معيعن، وفععي ذات العوقععت 

يقّوي معن قعيعمعتعهعا ومعن معركعزهعا 

الععتعع ععاوضععي مععع شععركععات إعععادة 

 .الت مين الدولية

وال شك أن حصول شركات الت معيعن 

سعيعععزز   -على درجة تصنيف جيدة 

من مركزها الت اوضي معع شعركعات 

 .إعادة الت مين الدولية

كما أنه أحد أدوات التسوي  وكسعب 

العم  ، كمعا أن درجعة العتعصعنعيعف 

الجيدة تبعث على اطمئنان العمعؤمعن 

لهم الحاليين على المعكعانعة العمعالعيعة 

لشعركععات الععتعع معيععن وقعدرتععهععا عععلععى 

تسععديععد الععمععطععالععبععات بععالععتعععععويععض، 

وتشجيع طالبي الت مين العمعرتعقعبعيعن 

 . جرا  ت ميناتهم معها

لعقععد أصععبععح الععتعصععنععيعف معن لععوازم 

العمل في األسوا  المتقدمعة وحعتعى 

في بعض أسوا  الت مين العربية كـ 

مصر، العبعحعريعن، دولعة ا معارات ) 

العربية المتحدة، الممعلعكعة العععربعيعة 

، فالتصنيف العالي يحمعل ( السعودية

معععععه رسععالععة مععطععمععئععنععة لععجععمععهععور 

المؤمن لهم تؤكد العمع  ة العمعالعيعة 

 .واالئتمانية لشركات الت مين

شعركعات إععادة الععتع معيععن ” كعمعا أن 

الععدولععيععة تعع ععضععل أن تععتعععععامععل مععع 

الشركات التي تتمتعع بعدرجعة جعيعدة 

من التصنيف، أي شركات ال يعمعكعن 

أن تععتعععععرض لعع نععهععيععار وا فعع س 

بسهولة إذ أن شركة التصنيف تقوم 

بععوظععيعع ععة تععقععديععر الععمعع  ة الععمععالععيععة 

قدرتها على تسديد ) لشركات الت مين

 .“(التعويض

مؤسسات التصنيف االئتماني 
الععدولععيععة العععععامععلععة بسععو  

 صناعة الت مين
ومععمععا ال شععك فععيععه أن الععتععصععنععيععف 
االئتماني يعد أحعد أبعرز نعقعاط العقعوة 
لشركات العتع معيعن، العتعي تسعهعم فعي 
دعم ات اقيات إعادة الت ميعن وكسعب 
 ععععقععععة العععععععععمعععع  ، هععععذا ومععععن اهععععم 
مععؤسععسععات الععتععصععنععيععف االئععتععمععانععي 
الععدولععيععة العععععامععلععة بسععو  الععتعع مععيععن 

، و و A.M.Bestبععععالععععتععععحععععديععععد 
Standard & Poor ’s و

Fitch Moody’s  وKroll 
Bond Rating Agency 

(KBRA)   والتي تعمل فعي اسعوا
الواليات المتحدة االمعريعكعيعة ولعيعس 

وتععتعبعر لها توجد باالسوا  العربية 
A.M.Best  هعععي  العععمعععؤسعععسعععة

المتعخعصعصعة فعي تصعنعيعف شعركعات 
ومما ال شعك .  الت مين بشكل أساسي

فيه أن تصنعيعف العدولعة يعؤ عر ععلعى 
تصنيف الشركات، ف ي حين تتعامعل 
مععؤسععسععات الععتععصععنععيععف العععععالععمععيععة 
المختل عة معع تصعنعيعف العدولعة كعحعد 
أعععلععى ال يععمععكععن تععجععاوزه مععن قععبععل 
 الشركــــــــات العاملـــــــة فــــــي

 االتحاد المصري للت مين
 :للتصنيف االئتماني الرموز االتية MOODYSتستخدم وكالة 

 الداللة الرمز

P - 1  على الوفا  بااللتزامات المالية( عالية جداً )قدرة 

P - 2  على الوفا  بااللتزامات المالية( عالية جداً )قدرة 

P - 3  على الوفا  بااللتزامات المالية( مقبولة)قدرة 

NP  يعتبر أنه ال يقع ضمن أى من درجات التصنيف الساب 

 :للتصنيف االئتماني الرموز االتية FITCHتستخدم وكالة 

 الداللة الرمز

F - 1 أعلى جودة ائتمانية بال ترة القصيرة 

F - 2 جودة ائتمانية جيدة 

F - 3 جودة ائتمانية متوسطة 

B  أي قدرة متدنية على مواجهة  -جودة ائتمانية ذات مخاطر مضاربة

C وجود احتمال كبير لعدم السداد 

RD تشير الى حدوث حالة عدم سداد لواحد أو أك ر من االلتزامات المالية 

D تشير الى حدوث حالة عدم سداد ل تزامات المالية 

 االصدار الثاني الصفحة الثانية عشر



 

جمهورية 

مصر 

 العربية

إطار تلك الدولة، تتعععامعل معؤسعسعة 

A.M.Best  معععه ععلعى أنعه أحعد

العناصر العمعهعمعة والعمعؤ عرة ععلعى 

التصنيف، وبالتالي إذا كان تصنيعف 

، فإن الشعركعات العتعي Bمصر اآلن 

تعمل فعي مصعر لعن تعحعصعل ععلعى 

، وفععقععاً Bتصععنععيععف أعععلععى مععن 

 .لمؤسسات التصنيف المختل ة

 A.M.Bestهععذا وتععقععوم وكععالععة 

بإصدار تقرير دوري اك ر معن معرة 

فععي العععععام الععواحععد ويععتععضععمععن كععل 

الشركات التي تقوم الوكالة بتقيمعهعا 

وتصععنععيعع ععهععا مععالععيععاً حععول العععععالععم 

بععاسععتعع ععنععا  الععواليععات الععمععتععحععدة ) 

، هذا ويشمعل العتعصعنعيعف (االمريكية

 :االئتماني ك  من

التصنيف الخاص بقعوة العمعركعز  1-

المالي للشركة، ويركعز ععلعى قعدرة 

الشركة ععلعى العوفعا  بعالعتعزامعاتعهعا 

: تجاه حملة الو ائ ، ويطلع  ععلعيعه

F i n a nc i a l  S t re n g t h 

Rating (FSR). 

التصنيف الخاص بقدرة الشركعة  2-

االئتمانية على الوفعا  بعالعتعزامعاتعهعا 

: التعاقدية بشكل عام، ويطل  ععلعيعه

Issuer Credit Rating 

(ICR). 

 A.M.Bestويععتععضععمععن تععقععريععر 
دولععة  94عععدد  2018يععونععيععو 
شركة ت مين حعاصعلعة  846تتضمن 

على تصنيف ائتمانعي، جعا ت كعنعدا 
في المرتبة االولعى معن حعيعث ععدد 
الشركات التي حصلت على تصنيعف 

شععركععة  155ائععتععمععانععي وعععددهععم 
مععععظععمععهععم حصععلععوا عععلعى تصععنععيععف 
ائتعمعانعي مسعتعقعر ومعرتع عع، يعلعيعهعا 

شعركعة  92برمودا والعتعي شعمعلعت 
حاصلة على تصنيف ائتماني والتعي 
حصععدت فععي معععععظععمععهععا تصععنععيعع ععات 

 56مستقرة،  م المملعكعة العمعتعحعدة 
شركة حاصلة على تصنيف ائتمانعي 

 .ومرت عةجميعها مستقرة 

التصنيف االئتماني لشعركعات 
 الت مين بالدول العربية

دولة عربية معن  11وورد بالتقرير 
حيث عدد الشركات الحاصعلعة ععلعى 
تصعنععيععف وقععد بعلععك ععدد الشععركععات 

 .شركة 53المصن ة 

جا ت االمارات العربية المتحدة فعي 
المركز االول بين الدول العربية معن 
حيث عدد الشركات الحاصعلعة ععلعى 

تصنيف يليها البعحعريعن  عم األردن، 
وبلك عدد الشركعات العمعصعنع عة فعي 

شعركعات فعي حعيعن جعا ت  3مصر 
الععجععزائععر ) دول الععمععغععرب العععععربععي 

فععي الععمععراكععز (  وتععونععس والععمععغععرب
االخعيعرة معن حعيعث ععدد الشعركعات 
العحعاصعلععة ععلعى تصعنعيعف فعي هععذا 
التقريعر، حعيعث تضعمعنعت كعل دولعة 
شعركعة واحعدة فعقععط حعاصعلعة ععلععى 

 .تصنيف ائتماني

 

االصدار الثاني     الصفحة الثالثة عشر  

 االتحاد المصري للت مين

 عدد الشركات المصن ة في الدول العربية

شركة ت مين على أعلى تصنيف ائتماني على مستوى الوطن العربي على رأسهم شركة ايس االمريكية  22هذا وقد حصلت 
شركات باالمارات  9شركات بالكويت و 4شركات اخرى بالبحرين و 4يليها ( ++ICR: aa+ / FSR: A)فرع البحرين 

 (-ICR: a / FSR: A)شركات بقطر جميعهم حصلوا على تصنيف ائتماني مرت ع  4العربية المتحدة و

 المصريةالتصنيف االئتماني لشركات الت مين 

هذا ومن الجدير بالذكر ان هناك أربعة شركات في السو  المصري قد اعلنت في بداية هذا العام انها تسعى في الوقت الحعالعي 
و ا  لعلعتع معيعن ” وشركة “  رويال للت مينات العامة” وشركة “ قناة السويس للت مين”للحصول على تصنيف ائتماني هم شركة 

اال انهم لم يتم ادراجهم بالتصنيف االئتماني للعشعركعات العععامعلعة “  حياة  -المصرية للت مين التكافلي ” واخيراً الشركة “  التكافلي
 .بالسو  المصري حتى وقت اصدار هذا التقرير
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مصر 
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االصدار الثاني     الصفحة الرابعة عشر  

الشركات المصن ة بمصر علعى   2018يونيو  A.M.Bestووفقاً لقرير 
 االتحاد المصري للت مين :النحو التالي

 الوضع FSR الوضع ICR الشركات بالسو  المصري

المجموعة العربية للت مين 

gig 
BBB مستقر B++ مستقر 

AAA BBB مستقر B++ مستقر 

AA BBB مستقر B++ مستقر 

 رأي االتحاد المصري للت مين

إن االتحاد المصري للت مين يولي أهعمعيعة 
خاصة لدعم شركات الت مين المصرية في 
هذا المجعال معن خع ل دراسعة الضعوابعط 
والقواعد ل كعتعتعاب الع عنعي السعلعيعم ععنعد 
االصدار وخاصة عند قبول اخطار كعبعيعرة 
وكذلك عند تسوية التعويضات وايضا معن 

ودعوة الخبرا  العالمييعن لعنعقعل العخعبعرات 
ال نية ال زمة للسو  العمعصعري وتعوصعى 
شركات الت مين المصعريعة بعااللعتعزام بعهعذه 
الضوابط كما توصى الهيئة العامة للعرقعابعة 
المالية بالتعاون مع االتحاد في عقد دورات 
تدريبية للخبرا  والذي يؤدى فعي العنعهعايعة 
الى دعم شركات الت مين وزيعادة كع عا تعهعا 

 وجدارتها االئتمانية



 مملكة البحرين

 االصدار الثاني الصفحة الخامسة عشر

 2018الت مين على ك س العالم 
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 االتحاد المصري للت مين

مععيععزانععيععة كعع س العععععالععم 

2018 

مع أك ر من أربعة معلعيعارات 

مشجع فعإن كعرة العقعدم هعي 

ومما .  الرياضة األك ر شعبية

ال شك فعيعه فعإن العمعيعزانعيعة 

المخصصة لك س العالم التي 

نظمتها وخصصتعهعا روسعيعا 

تشععهععد عععلععى أهععمععيععة هععذا 

 .الحدث

في البداية، تم تحعديعد معبعلعك 

مععععلععععيععععار دوالر  10,23

امريكي، وتم تعديل الميزانية 

بالزيعادة معرتعيعن، حعيعث تعم 

معلعيعون  549ض  ما قيمته 

و  2015دوالر امريكي في 

واليوم، بلعغعت هعذه .  2017

مععلععيععار  10,78الععمععيععزانععيععة 

 .دوالر امريكي

وبالرغم من أن هعذا العرقعم هعو 

األعلى مقعارنعة بعالعدول االخعرى 

التي اقيم فيها الحدث في الساب  

اال انه من المتعوقعع ان تعتعجعاوز 

ميزانية قطر ميزانية روسيا لهذا 

 .الحدث

وقطر هو البلد المضعيعف لعكع س 

، حعيعث 2022العالم لكرة القدم 

معلعيعار  15,7تقدر ميزانيتها بــ 

 .46%دوالر أي بزيادة قدرها 

في البعرازيعل، حعيعث تعم تعنعظعيعم 

، كعانعت 2014ك س العالم ععام 

معلعيعار  9,4الميزانية النعهعائعيعة 

الى جانب انه لعم .  دوالر امريكي

تععتعععععدى تععكععلعع ععة الععمععيععزانععيععة 

 2010المخصصة لك س الععالعم 

معلعيعارات  5في جنوب افعريعقعيعا 

 دوالر امريكي

الغطا  الت ميني لكع س العععالعم 

2018 

ما هي الميزانية المخصصة لك س العالم وكم يقدر الت معيعن ععلعى هعذا 

 الحدث الرياضي؟
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بالنسبة لحدث م ل كع س العععالعم 

، ال يعمعكعن أن يعتعرك أي 2018

العععمععع ععععب، :  شعععل لعععلعععصعععدفعععة

واالتععحععاد الععدولععي لععكععرة الععقععدم 

(FIFA) ،والعجععهعات الععراععيععة ،

وال عبعيعن، والع عر  العوطعنعيعة، 

والقنوات التل زيونية، ال ععبعيعن 

وغععيععرهععم، جععمععيعععععهععم يععقععومععون 

بالت مين للحصول على تعغعطعيعات 

معخعتعلع عة ععلعى كعافعة العمعخعاطععر 

 .المختل ة التي قد تنش 

وتقدر التغطية الت ميعنعيعة  لعغعا  

للحدث بعععد أي خسعارة بعمعبعلعك 

مععلععيععار دوالر امععريععكععي،  1,5

يتضمن ذلك معخعاطعر العمعقعاطعععة 

boycott والععععععهععععععجععععععوم ،

attack والهجوم السعيعبعرانعي ،

 cyberالهجمات االلكترونية  -

attack  بمعا فعي ذلعك حعقعو ،

، TV rightsالعععتعععلععع عععزيعععون 

، sponsorshipوالععرعععايععة 

 advertisingواالعععععع ن 

 ticketواسترداد قيمة التذاكر 

refunds. 

ووفععقععا لععتععصععريععحععات سععمععاسععرة 

وشركات الت مين إن خطر وقعوع 

هجعمعات إرهعابعيعة وأضعرار معن 

م يري الشغب وايضاً خطر نعقعل 

الحدث من إستعاد العى آخعر أدى 

العععى رفعععع أقسعععاط الشعععركعععات 

والعع عععبععيععن الععذيععن يشععتععرون 

الت مين لك س العالم لعكعرة العقعدم 

فععي روسععيععا مععقععارنععة بععالععحععدث 

السععابعع  فععي الععبععرازيععل وتععقععدر 

القيمة المؤمنة للحدث ب ك ر معن 

 .مليارات دوالر 10

وبلغت األقسعاط ضعد العهعجعمعات 
معن  10%االرهابية أعلى بنحو 
أو  2014ك س العالم فعي ععام 

فععي نععهععائععيععات مسععابععقععات كعع س 

 .العالم السابقة

ومن بين اولئك العذيعن يعؤمعنعون 
ضد المخاطر التي تشمل ا لعغعا  
واالخععععتععععطععععاف والععععهععععجععععمععععات 
السيبرانية واالصابة الشخعصعيعة 
هم وك   بيع التذاكر واصعحعاب 
العععمععع ععععب وشعععركعععات امعععداد 
الم عب وشركات امعداد العمعواد 
الععغععذائععيععة وشععركععات الضععيععافععة 
والعع عععبععيععن وشععركععات الععنععقععل 

 .التل زيوني

وتشير تقديرات شركة العتع معيعن 
بيزلي باللويدز العى أن معخعاطعر 
الهجعمعات االرهعابعيعة واالضعرار 
لهذا الحدث مؤمن عليهعا بع كع عر 

 .مليارات دوالر 10من 

هذا ويتم الت مين على العمع ععب 
اال نى عشر بروسيا، بعدايعة معن 
ايععكععاتععريععنععبععرج فععي الشععر  الععى 
سعان بععطععرسععبعرج فععي الشععمععال، 
كالينيعنعغعراد فعي العغعرب وحعتعى 
سوتشي في الجنوب، وذلك ععن 
االضرار المادية التي يعمعكعن ان 
تلح  بهم بمبلك يقارب العمعلعيعار 

وهناك مبلك اضافي قعدره .  دوالر
مععلععيععون دوالر لععتععغععطععيععة  250

 100مسعععؤولعععيعععة االرهعععاب و 
مليون دوالر لو ائ  ت مين خطعر 

 .اط   النار الحي

وقال كريس باركر رئعيعس قسعم 
العععععنععف السععيععاسععي واالرهععاب 
والعخعطعف والع عديعة، إن العطعلعب 
على و ائ  ت ميعن خعطعر اطع   
النار الحي التي تشعمعل هعجعمعات 
باستخدام مركعبعات أو سعكعاكعيعن 

 .ارت ع بالمقارنة مع البرازيل

آالف  5ويدفع حامعلعو العو عائع  
دوالر قيمة قسعط العتع معيعن ضعد 
 1الهجمات االرهابية مقابل كعل 

 .مليون دوالر من التغطية

وذكععععرت شععععركععععة بععععيععععزلععععي 
Beazley  أن قععيععمععة تعع مععيععن

شركات الضيافعة وامعداد العمعواد 
دوالر  500الغذائية بلغت مبلعك 

مععقععابععل مععخععاطععر إلععغععا  الععحععدث، 
مععلععيععون  150بععاالضععافععة الععى 

دوالر اخععرى لععتعع مععيععن تععكععالععيععف 
االع نات الترويجيعة العمعتعععلعقعة 

 .بك س العالم

 134معبعلعك  FIFAكما دفعععت 
مععلععيععون دوالر لععلععتعع مععيععن عععلععى 
النوادي ضعد إصعابعة الع ععبعون 

 .بجرو 

وتشير تقديرات لويدز في لعنعدن 
إلعى أنعه قعد تعم تع معيعن سعيعقععان 

وهعي   -ال ععبعيعن العمعهعاجعمعيعن 
االك ر قيمة بين جميع ال ععبعيعن 

ومتوسط قيمة الت معيعن   -بال ري 
مععلععيععون جععنععيععه  19تعزيععد عععلععى 
مععلععيععون  25,33) إسععتععرلععيععنععي 

 (.دوالر

بالنسبعه لعقعنعوات العتعلعيع عزيعون، 
يععمععكععن لععقععرصععنععة الععبععيععانععات أن 
تسععبععب خسععارة فععي ا يععرادات 

 .ورفع الدعاوي القضائية

بععالععنععسععبععه إلععى الععبععث العععععالععمععي، 
يتجاوز العمعبعلعك العمعؤمعن ععلعيعه 

 .مليون دوالر امريكي 100

كععمععا يعع ععيععر ا رهععاب مععخععاوف 
منظمي ك س الععالعم حعيعث لعهعذا 
النوع فعقعط معن العمعخعاطعر بعلعك 
رأس المال المكتتعب بعه حعوالعي 

مليون دوالر امريكي، أمعا  250
 lone wolfتغطعيعة معخعاطعر 

shooters  فقعط وصعلعت العى

 .مليون دوالر امريكي 100

الععخععطععف هععو ايضععاً خععطععر مععن 
. الععمععخععاطععر الععمععتعععععلععقععه بععروسععيععا

العععبععو كععرة الععقععدم وعععائعع تععهععم 

 .واحبائهم معرضون للخطر

الععمععبععالععك الععمععؤمععنععة لععكععل فععريعع  
معلعيعون  25لتغطية الخطف هي 
معلعيعون  800دوالر امريكي، أو 

 32دوالر امععريععكععي لععلعع ععر  الـعع 

 .المؤهلة معاً 

وفععيععمععا يععتعععععلعع  بععالععمععخععاطععر 
االلكترونية، فإن شركات التذاكعر 
ومععنععظععمععي االحععداث الععريععاضععيععه 

 .يواجهون مخاطر كبيره

حيث انهم يحت ظعون بعالعبعيعانعات 
الشخصيه والمالعيعة لعععدة معئعات 
اآلالف من المؤيدين والداععمعيعن 

وفععععقععععا لععععبععععيععععزلععععي .  لععععلععععحععععدث
Beazley وكالة االكتتاب فعي ،

اللعويعدز العمعتعخعصعصعة فعي هعذا 
الععنععوع مععن الععمععخععاطععر، واقععدر 
المبالك المؤمنة لشركعة العتعذاكعر 

مععلععيععون  200الععواحععدة بععمععبععلععك 

 .دوالر امريكي

 االصدار الثاني     الصفحة السادسة عشر

 االتحاد المصري للت مين



 االصدار الثاني     الصفحة السابعة عشر

 االحتاد املصري للتأمني يعلن عن
 تنظيم ملتقي شرم الشيخ السنوي للتأمني واعادة التأمني

 2018اكتوبر  30ايل  28الفرتة من 
  مجهورية مصر العربية –شرم الشيخ  –فندق سافوي 

جمهورية 

مصر 

 العربية

فىىى جىىولىىة جىىديىىدة مىىن الىىتىىنىىسىىيىى  ودعىىم 

الجهود على المستوى اإلقليمى والعىالىمىى 

و تنفيذا لخطة اإلتحاد المىصىرى لىلىتىأمىيىن 

لإلرتقاء بصناعة التأمين واعادة الىتىأمىيىن 

المصرية  ينظم اإلتحاد المصرى للىتىأمىيىن 

مىىلىىتىىقىىي شىىرم الشىىيىىي السىىنىىو  لىىلىىتىىأمىىيىىن 

( شىىرم الشىىيىىي رانىىدفىىو) واعىىادة الىىتىىأمىىيىىن 

Sharm Rendezvous   والىىذ  يىىأتىىي تىىحىى

وزراة قطاع االعمال العىام :  رعاية كال من

 الهيئة العامة للرقابة الماليةو

  نشر االفكار الثمينة/ وتح  شعار

“Spreading Precious Ideas”  

والذ  سوف يعقد بفنـدق ســــافوى  شرم 

اكتوبر  06-82الشيـي  خالل الفترة من 

8602 . 

ويهدف هذا الملتقى إلى توفير فرصة 

مميزة و فريدة للوفود المشاركة 

لالستفادة من تجارب األسواق المختلفة، 

كما يعد إطاراً لتحديث المعارف فى 

مجاالت التأمين المختلفة و الوقوف على 

أهم وأفضل الممارسات فى مجال 

الصناعة و تأسيس آليات التعاون بين 

أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من 

خالل تبادل المعلومات والخبرات وتنمية  

عالقات العمل وإستعراض أهم الفرص 

والتحديات بالسوق المصرى واألسواق 

 .العالمية

هذا ومن المتوقع أن يصل عدد 

( 0666)الحاضرين بالمؤتمر أكثر من 

مشارك ممثلين من كبرى شركات 

التأمين وإعادة التأمين العالمية 

وشركات الوساطة العالمية باإلضافة 

إلى نخبة من السادة القائمين على 

 .صناعة التأمين بمصر

ويعتبر ملتقى شرم الشيي السنو  

للتأمين واعادة التأمين نافذة صناعة 

التأمين واعادة التأمين المصرية على 

مستو  الوطن العربي والمستو  

العالمي ، وسوف يناقش أربع محاور 

 :هامة 

  نظرة مستقبلية على سوق التأمين و

الفرص »إعادة التأمين بمصر 

 .«والتحديات

  أفضل الممارسات العالمية في مجال

التأمين و إعادة التأمين والجديد 

 .باألسواق الخارجية 

   ماذا نحتاج لتطوير مهنة الوساطة

 .في سوق التأمين المصر  

  أهم التحديات أمام  تلبية احتياجات

عمالء صناعة التأمين و دورتقنية 

البلوك تشين العالمية في قطاع 

التأمين و انعكاساتها على  تطوير 

 .خدمات العمالء 



 االصدار الثاني     الصفحة الثامنة عشر

جمهورية 

مصر 

 العربية

و سوف تتناول هذه المحاور نخبة من 

كبار الخبراء بصناعة  التأمين و إعادة 

التأمين  و كبر  مؤسسات ووكاالت 

التصنيف العالمية والتي تتضمن  على 

 : سبيل المثال

وكىالىة   –لىلىتىأمىيىن   Allianzشركة الىيىانىز

S&P  وكىالىة   –للتصنيف االئىتىمىانىيAM 

Best   شركة ويليس  –للتصنيف االئتماني

 Willisلوساطة التأمين واعادة الىتىأمىيىن  

Towers Watson –    شىىىركىىىة شىىىديىىىد ر

 – Chedid Reلىىوسىىاطىىة اعىىادة الىىتىىأمىىيىىن 

شىركىىة مىارس لىىوسىاطىىة الىتىىأمىيىىن واعىىادة 

شىىىركىىىة لىىىيىىىكىىىتىىىون   – Marshالىىىتىىىأمىىىيىىىن 

Lockton   شركة   –لوساطة اعادة التأمين

لوساطة التأمين واعىادة   NASCOناسكو 

شىىركىىة هىىانىىوفىىر ر  العىىادة   -الىىتىىأمىىيىىن 

شىركىة   - Hannover ReTakafulالتأميىن 

 – Trust Reترسى  ر  العىادة الىتىأمىيىن 

 SCORشىىركىىة سىىكىىور العىىادة الىىتىىأمىىيىىن 

Global –   شركة زيورخ للتأمينZurich 

Insurance Company –   شىىركىىة بىىارتىىنىىر

شىركىة   – Partner Reر  العادة التأمين 

 –لوساطة اعادة الىتىأمىيىن  UIBيو ا  بي 

شىركىة  -   MetLifeشركة متاليف للتأمين 

شركة   -العادة التأمين   Gen. Reجن ر  

/ لالمن السيبراني   Ciscoسيسكو

 .االلكتروني

وصرح األستاذ عالء الزهيرى ، رئىيىس 

االتىىحىىاد الىىمىىصىىرى لىىلىىتىىأمىىيىىن و رئىىيىىس 

اللجنة التنظيىمىيىة ،إن هىذا الىمىلىتىقىى قىد 

جاء تنفيذا ألحد محاور برنىامىج تىطىويىر 

اإلتحاد و تحقي  األهداف المرجوة خالل 

المستقبل القريب فهو بمثابة فىتىن نىافىذة 

للتواصل بين سوق التأمين الىمىصىرى و 

أسواق التأمين األقليمية و الىعىالىمىيىة  و 

أن هذا النوع من المؤتمرات يساعىد فىى 

الىتىعىرف عىىلىى كىيىىفىيىة إجىراء اتىىفىاقىيىىات 

إعىىادة الىىتىىأمىىيىىن الىىتىىى تىىعىىتىىمىىد عىىلىىى 

المىسىتىجىدات الىخىارجىيىة، والىتىطىور فىى 

األسواق، وشرح آخر مسىتىجىدات سىوق 

الىىتىىأمىىيىىن الىىمىىصىىريىىة و مىىدى اسىىتىىفىىادة 

السىىوق مىىمىىا تىىم تىىقىىديىىمىىه مىىن مىىنىىتىىجىىات 

األسواق العالمية واستحداثها فى مصر، 

باإلضافة الى أنها تساعد على التوعىيىة، 

وتوجيىه رسىائىل لىلىعىمىالء، واسىتىقىطىاب 

عمالء جدد للسوق الىمىصىريىة، وهىو مىا 

يسىىهىىم فىىى الىىنىىهىىايىىة فىىى زيىىادة األقسىىاط 

وتنمية القطاع وتطوير الصىنىاعىة ، و ال 

شىىأ أن هىىذه األهىىداف لىىن تىىتىىحىىقىى  إال 

بىىتىىضىىافىىر كىىافىىه جىىهىىود ودعىىم شىىركىىات 

 .التأمين المصرية االعضاء باإلتحاد

أعلن األستاذ عالء الزهيرى ، رئيس االتحاد المصرى للتأمين و رئيس اللجنة 

التنظيمية أن  ملتقى شرم الشيي السنو  للتأمين واعادة التأمين شرم رانديفو 

Sharm Rendezvous  ينظيم مسابقة لجميع العاملين فى صناعة التأمين على

هي واحدة من  Rendezvous SPI  Sharmالمستوى المحلى و العالمى مسابقة 

 .أكثر المسابقات المرموقة على مستوى العالم

جائزة المسابقة هى عبارة عن جائزة نقدية سيتم تقديمها ألفضل أربعة مقاالت تم 

 :كتابتها حول الموضوع الذى تم اختياره  من  المحاور  التى سيناقشها الملتقى

 دوالر 1500: الجائزة الثانية  دوالر 2000: الجائزة األولى

 دوالر 500: الجائزة الرابعة   دوالر 1000: الجائزة الثالثة



 

 االصدار الثاني     الصفحة التاسعة عشر

جمهورية 

مصر 

 العربية

 31وسيتم إجراء تلأ المسابقة سنوياً، وسيتم تحديد الموعد النهائي لتقديم المقاالت بحيث يكون 

اغسطس وسيتم إعالن النتيجة في شهر أكتوبر خالل الفعاليات الخاصه بالملتقى في مدينة شرم 

 .الشيي

و سيكون موضوع المقال من اختياركم ولكن يجب أن يكون موضوعاً متعلقاً بأحد الموضوعات 

 : التالية التى ستتم مناقشتها خالل الملتقى

 .صناعة التأمين وإعادة التأمين من منظور مصرى1-

 .ما الذ  نحتاجه لتطوير سوق الوساطة المصرية2-

االتجاهات العالمية فى "  أفضل الممارسات وكل ما هو جديد فى الصناعة على الصعيد العالمى 3-

 ".مجال التأمين وأفضل الممارسات

 .في قطاع التأمين"  Blockchain" احتياجات العمالء وأهم التحديات 4-

 :و تفيد قواعد المسابقة

 .عام 50يجب أال يتجاوز عمر المشاركين  •

 .يجب كتابة الموضوع باللغة اإلنجليزية فى شكل مقال •

من المحتمل أن تحتاج إلى شهرين على األقل لالنتهاء من كتابة المقال الخاص بأ، لذا يجب  •

 .عليأ أن تبدأ على الفور

 .صفحة 12يجب أال يتجاوز المقال المقدم   •

يتم إرسال المقال إلى أعضاء اللجنة المنظمة باالتحاد المصرى للتأمين حتى يتسنى لهم تقييم  •

 .المقاالت المقدمة

 .أبيض A4أو تتم طباعتها وتقديمها على ورق ( بمسافة مزدوجة)يجب كتابة كافة المقاالت  •

محكمين متميزين من شركات التأمين المحلية والىعىالىمىيىة بىتىقىيىيىم  10و ستقوم لجنة مكونة من 

 .المقاالت المقدمة

 sharmrend1@ifegy.neted@ifegy.netلمزيد من المعلومات، يمكنأ التواصل من خالل 

وعياً من االتحاد المصري للت مين 
والجامعه التونسية لشركات الت مين 
بالدور الهام الذي يقوم به قطاع 
الت مين وإعادة الت مين في حماية 
األفراد والمؤسسات وتعبئة ا دخار 
والموارد المالية ال زمة للتنمية 

 .االقتصادية

ودعماً للتعاون ال ني المصري 

التونسي في مجال الت مين واعادة 

الت مين وحرصاً منهما على اهمية 

تطبي  مذكرة الت اهم المبرمة بين 

،   2002مارس   14البلدين بتاري  

وات ا  التعاون الموقع سابقاً بتاري  

 . 2005نوفمبر  22

تم توقيع اتفاق تعاون بين الجهتين 

لالتحاد  32علي هامش المؤتمر العام 

العام العربي للتأمين حيث قام االتحاد 

المصر  للتأمين والجامعه التونسية 

لشركات التأمين بتوقيع بروتوكول 

لالحتاد العام  23علي هامش املؤمتر العام 
 العربي للتأمني 

توقيع أتـفــاق التــعاون بني االحتاد املصري 
 للتأمني واجلامعه التونسية لشركات التأمني
يف جمــال التــأمني وإعــــادة التــــأمني 

 واالنشطة االخري باجلهتني

mailto:sharmrend1@ifegy.net


 

 االصدار الثاني     الصفحة العشرون

جمهورية 

مصر 

 العربية

 .تعاون المشار اليه 

هذا وقد صرح االستاذ عىالء الىزهىيىر  ، 

رئيس االتحاد المصر  لىلىتىأمىيىن أن هىذا 

الىىبىىروتىىوكىىول هىىو خىىطىىوة هىىامىىة عىىلىىى 

مستو  التعىاون بىيىن االسىواق الىعىربىيىة 

بىالىمىنىىطىقىة بىىاالضىافىة الىىي انىه جىزء مىىن 

خطة االتحىاد الىمىصىر  لىلىتىأمىيىن والىتىي 

تىىنىىـىىمىىـىىـىىـىىـىىيىىة الىىعىىالقـىىـىىـىىـىىـىىـىىات تىىهىىدف الىىي 

المحـــلية و اإلقليمية و العالمية لىإلتىحىاد 

المصر  للتأمين وتىركىز فىي جىزء كىبىيىر 

 :منها على التالي 

دراسة البروتوكالت الحاليىة لىالتىحىاد  1-

اعىىداد تىىقىىريىىر :  الىىمىىصىىر  لىىلىىتىىأمىىيىىن 

  Diagnostic Reportتشخيصي 

/ لىىىىىحىىىىىصىىىىىر كىىىىىل االشىىىىىتىىىىىراكىىىىىات 

االتىفىاقىيىات الىمىوقىعىه /  البروتوكالت 

بين االتحاد المصر  للتىأمىيىن وبىيىن 

الىىجىىهىىات الىىخىىارجىىيىىة مىىن اتىىحىىادات 

ومنظمات ودراسة العائد الذ  تحق  

مىىنىىهىىا لىىالتىىحىىاد الىىمىىصىىر  لىىلىىتىىأمىىيىىن 

والسوق، مع تقديم مقىتىرح بىاالبىقىاء 

على بعضها أو الغىاء بىعىضىهىا نىظىرا 

لىىعىىدم تىىحىىقىى  ا  اسىىتىىفىىاده أو اعىىادة 

صىىيىىاغىىة الىىبىىعىىض االخىىر بىىمىىا يىىحىىقىى  

 . االستفادة المرجوة

إلشىىىتىىىراك فىىىى عضىىىويىىىة اإلتىىىحىىىادات ا2-

اإلقليمية و العالمية بناء على األهمية 

و الفىوائىد الىتىى مىن شىأنىهىا اإلرتىقىاء 

بأداء السىوق و الىتىعىرف عىلىى أفضىل 

كاالشتىراك فىي الىدوريىات الممارسات 

بىىىاالضىىىافىىىة الىىىي عىىىقىىىد  الىىىعىىىالىىىمىىىيىىىة

بروتوكالت واتفىاقىيىات الىتىعىاون بىيىن 

المحلىيىة )  االتحاد والجهات الخارجية 

 (.واالقليمية 

هذا وقد تضمن بروتوكول التعاون العديد 

من النقاط الهامه منها على سبيل المثال 

 :وليس الحصر

حضور المؤتمرات والندوات العلمية   1-

وورس العمل وكافة التظاهرات 

 التي تعقد في كال البلدين

 –مىؤتىمىر ) يتىم اإلعىالن عىن الىحىد    2-

دورة   -ورشىة عىمىل  –ندوة علىمىيىة 

مىن خىالل نشىر بىيىان أو (  تكىويىنىيىة 

خبر عن هذه األحدا  علىى الىمىوقىع 

 .االلكتروني لالتحاد والجامعة



 

 االصدار الثاني     الصفحة الحاديه والعشرون

جمهورية 

مصر 

 العربية

الىىتىىعىىاون وتىىقىىديىىم الىىدعىىم فىىي مىىجىىاالت وضىىع   3-

البرامج والمناهج التي تفعل عمل مؤسىسىات 

الىىتىىأمىىيىىن وإعىىادة الىىتىىأمىىيىىن وقىىدراتىىهىىا عىىلىىى 

اإلستجابة الحتياجات العمالء المتغىيىرة وفىقىا 

 .للخبرات المتاحة بالجهتين

تمكين ممثلو شركات التأمين وإعادة التأمين   4-

من  %06بالبلدين من تخفيض يقدر ب

معاليم اإلشتراكات وذلأ لتعزيز الحضور في 

المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي 

يتم تنظيمها واستضافتها ورعايتها من قبل 

 .الجهتين

تىىبىىادل الىىخىىبىىرات والىىمىىعىىارف فىىي مىىجىىاالت   5-

 .الدراسات والبحو  والمعلومات

يىىعىىمىىل الىىطىىرفىىان عىىلىىى تىىنىىسىىيىى  السىىيىىاسىىات   6-

والمواقف في مجال التامين وإعادة الىتىأمىيىن 

فىىي كىىافىىة الىىتىىجىىمىىعىىات والىىمىىحىىافىىل اإلقىىلىىيىىمىىيىىة 

 .والدولية 

يتعاون الطرفان في مجال التىدريىب والىتىأهىيىل   7-

ورفىىع الىىقىىدرات الىىبىىشىىريىىة وفىىتىىن مىىجىىاالت 

التىدريىب لىلىكىوادر الصىغىيىرة والىوسىطىي فىي 

مجال التأمين واعادة التأمين بما يضمن رفىع 

قدرات رأس المال الىبىشىر  الىعىامىل فىي هىذا 

المجال وتجهيز صىفىوف ثىانىيىة واعىداد جىيىل 

 .قادم من القادة

يىىحىىث الىىطىىرفىىان مىىؤسىىسىىات الىىتىىأمىىيىىن واعىىادة   8-

التأمين على التعاون فىي مىجىال الىوقىايىة مىن 

الحواد  والحد من عمليات التحيل في مجىال 

 .التأمين وإعادة التأمين

يىىحىىث الىىطىىرفىىان مىىؤسىىسىىات الىىتىىأمىىيىىن واعىىادة   9-

 :التأمين علي التعاون في مجال

  التأمين الصغير و التامىيىن مىتىنىاهىي

 .الصغر

 والتأمين وإعادة التامين التكافلي . 

تشكل لجنة علىيىا مشىتىركىة تضىم رئىيىس   10-

االتىىحىىاد الىىمىىصىىر  لىىلىىتىىأمىىيىىن ورئىىيىىس 

الجامىعىه الىتىونسىيىة لشىركىات الىتىأمىيىن 

وعضىىويىىن عىىامىىلىىيىىن بىىكىىل مىىن اإلتىىحىىاد 

المصر  للتأمين والجىامىعىة الىتىونسىي ىة 

لشركات التأمىيىن تىجىتىمىع مىرة كىل عىام 

بىالىتىنىىاوب فىي كىل مىىن الىبىلىىديىن لىوضىىع 

البرامج التنفيذية لهذا االتفاق ولمتابىعىة 

وتىىقىىيىىيىىم مسىىتىىو  الىىتىىنىىفىىيىىذ وتىىقىىديىىم 

المقترحات التي تضمن تعمي  الىتىعىاون 

فىي كىىافىىة الىىمىىواد الىىتىىي يىىتىىضىىمىىنىىهىىا هىىذا 

أو اقتراح أ  بنود جديدة مىن / االتفاق و

 .شأنها تطوير هذا االتفاق

تشكل لجان فنية تضم ممىثىال عىن   11-

كىىىل مىىىن اإلتىىىحىىىاد الىىىمىىىصىىىر  

والىجىىامىعىىة الىىتىونسىىي ىة لشىىركىىات 

 :التأمين كالتالي

 لجنة التامين على السي ارات. 

  لىىجىىنىىة تىىامىىيىىن األشىىخىىاص

التأمىيىن الصىحىي والىتىأمىيىن ) 

 (على الحياة

  لجنة التامين البحر. 

 لجنة األخطار المختلفة. 

  لىىجىىنىىة اإلحصىىائىىيىىات والىىنىىظىىم

 .المعلوماتية والرقمية

  لىجىنىة الىمىحىاسىبىة والشىىؤون

 .المالية ومراقبة اإلمتثال

  لجنة الوقاية ومقاومة الىغىش

 .واإلحتيال

تىجىتىمىع هىذه الىل ىجىان مىرة كىل سىنىىة  

بالتناوب في كل من البلدين لىتىحىضىيىر 

تقاريرها أسبوعين قبل تاريي إجتىمىاع 

 .الل جنة العليا

هىىذا وسىىيىىسىىتىىمىىر االتىىحىىاد الىىمىىصىىر  

للتىأمىيىن فىي الىعىمىل عىلىى هىذا الىهىدف 

تىىنىىـىىمىىـىىـىىـىىـىىيىىة "  الىىهىىام والىىخىىاص بـىىـىىـىى

العالقــــــات المحـــليىة و اإلقىلىيىمىيىة و 

" العالمية لإلتحىاد الىمىصىر  لىلىتىأمىيىن

 2019/2018خىىىالل خىىىطىىىتىىىه لىىىلىىىعىىىام 

والسنوات التالية لىدورة مىجىلىس ادارة 

 .االتحاد المصر  للتأمين الحالية



 االصدار الثاني     الصفحة الثانية والعشرون

 ا تحاد العام العربي للت مين
 

المنعقدة في تعونعس بعتعاريع  /  97/ واف  مجلس ا تحاد بجلسته 
الى ما انتهت اللجنة التن يذيعة لعإلتعحعاد والعلعجعنعة  2018/6/24

ال نية بتقييم البحوث واوصى بتوزيع العجعائعزة وقعدرهعا خعمعسعة 

 :الف دوالر امريكي مناص ة بين كل من البح ين ال ائزين وهما

  أحعمعد /  العمعقعدم معن السعيعد(  التع معيعن العرقعمعي) بحث بعنوان
محمود رضوان اخصائي برامج الية با تحعاد العععام العععربعي 

 .مصر -للت مين 

  أ ر تطبي  الخدمات الت مينية ا لكعتعرونعيعة فعي ) بحث بعنوان
/ المقدم معن السعيعد(  تعزيز الميزة التنافسية لشركات الت مين

 .االردن -إياد محمد مح وظ رئيس قسم دائرة تعويضات الت مينات العامة بشركة الت مين الوطنية 

وقد تم ا ع ن عن الجائزة على هامش أعمال المؤتمر العام ال اني وال   ين لعإلتعحعاد العععام العععربعي 
تحت شعععار  2018/6/27 - 24للت مين الذي ُعقد في ياسمين الحمامات بتونس خ ل ال ترة ما بين 

 .“التحول الرقمي وصناعة الت مين في الوطن العربي”

بإلقا  الضو  على اهمية استخدام “  الت مين الرقمي” أحمد محمود رضوان بعنوان /  وجا  بحث السيد
التكنولوجيا الرقمية في عملية الت مين وإعادة الت مين وكي ية الحصول على مزيد من القوة باستعخعدام 
التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحدي ة نحو جيل االل ية الجديدة الذي يعقعوم بعاسعتعخعدام اسعالعيعب 
مختل ة في مجال التكنولوجيا ومحاولة خل  قنوات اتصال بين هذا الجعيعل وشعركعات العتع معيعن بشعكعل 
مختلف عن االشكال التقليدية القديمة سوا  كان هذا لغرض تسوي  خدمة ت مينية لعتعغعطعيعة خعطعر او 
مجموعة اخطار او اعداد المطالبات او إعادة التامين وذلك بطريقة الكترونية سهلة وبسيطة او تقديعم 

 .الدعم الت ميني لهؤال  العم  

أ ر تطبي  الخدمات الت ميعنعيعة ا لعكعتعرونعيعة فعي تعععزيعز ” إياد محمد مح وظ /  بينما تناول بحث السيد
حيث يهدف هذا البحث الى توضيعح معاهعيعة العخعدمعات العتع معيعنعيعة “  الميزة التنافسية لشركات الت مين

وتوضيح ماهية الميزة التنافسة، وتوضيح مدى إسهعام العخعدمعات ا لعكعتعرونعيعة فعي تعععزيعز العمعيعزة 
التنافسية لشركات الت مين، وايضاً متطلبات تطبي  الخدمات ا لكترونية في شركات الت مين والمشاكل 

 .في تطبي  الخدمات ا لكترونية في شركات الت مين

عضو مجلس ا دارة والعرئعيعس العتعنع عيعذي لشعركعة   -رجائي صويص /  بدوره أعرب الدكتور
االردن مقدم وصاحب فكرة الجائزة عن سعادته بهعذه   -الشر  االوسط للت مين ومقرها عمان 

االنجازات، وأكد على أن هذه المبادرة والتي سيتم االحت ال بها كل سنعتعيعن إنعمعا تعهعدف إلعى 
تشجيع األبحاث الت مينية في العالم العربي التي تساعد على تنمية صناعة العتع معيعن العععربعيعة 

 .وتطورها

االمين العام لإلتحاد العام العربي للت مين بعدوره ععلعى   -عبد الخال  رؤوف خليل /  أشاد السيد
حرص االمانة العامة لإلتحاد على تشجيع االبتكار وزيادة األبحاث وتشجيعع العبعحعث العععلعمعي 

 .لصناعة الت مين



 االصدار الثاني     الصفحة الثالثة والعشرون

نععتععمععنععى مععن ا تععحععادات العععععربععيععة وشععركععات 
الت مين االعضا  فعي ا تعحعاد العععام العععربعي 
للت مين ارسال المزيد من االخبار التي تخعص 
أسواقهم وإتحاداتهم بهدف أن تكون العنعشعره 
الدوريه غنيه باالخبعار والعمعععلعومعات وحعتعى 
تحعقع  العهعدف العذي معن اجعلعه اُععدت هعذه 

 النشره

 مع تحيات االمانة العامة


