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ســتمتد  هيكليــة  حتديــات  مرحلــة  بدايــة  كورونــا  فيــروس  أزمــة  كانــت 
مفاعيلهــا لســنوات؛ أصبــح االقتصــاد العاملــي فيهــا يف وضــع قلــل مــن قدرتــه 
ــة  ــت األزمــة املالي ــي تل ــرة الت ــه مــع الفت ــى امتصــاص الصدمــات باملقارن عل

العامليــة يف 2008.
ــا  ــر يف هدفه ــى إعــادة التفكي ــرت شــركات التأمــن عل ــة أجب ــا أن األزم كم
املجتمعــي ودورهــا يف االقتصــاد كصناعــة إدارة مخاطــر، دورهــا احلــد مــن 

تأثيراتهــا ومــن الفجــوة التأمينيــة.
سلســلة  يف  احلاصلــة  واإلضطرابــات  االقتصاديــة  األزمــة  أدت  لقــد 
اإلمــدادات التــى خلفتهــا االجــراءات االحترازيــة التــي إتخذتهــا البلــدان 
ملواجهــة تفشــي الوبــاء، والتــي ســتتطلب ســنوات للشــفاء؛ إلــى تقليــص 

األوكرانيــة. الروســية  احلــرب  قبــل  حتــى  املســتدام  النمــو  احتمــاالت 
فوفقــا ألحــدث تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي الصــادر يف ابريــل 2022، 
ــة  ــغ معــدل التضخــم 2.5 يف املائ ــه مــن املتوقــع يف عــام 2023 أن يبل فإن
ــة يف اقتصــادات األســواق  ملجموعــة االقتصــادات املتقدمــة و 6.5 يف املائ
ــة عــن  ــى بنســبة 0.4 و 1.8 نقطــة مئوي ــة )أعل ــدان النامي الصاعــدة والبل

توقعــات ينايــر(.
ــة قــد زادت مــن قتامــة  ــه فــإن احلــرب الروســية األوكراني ممــا ال شــك في

ــر الســلبي مــن خــال:  ــث ســيظهر التأثي ــات، حي التوقع
1- انخفــاض العــرض وارتفــاع أســعار الســلع األساســة، ســيؤثران علــى 
النمــو ويزيــدان مــن ضغــوط التضخــم حيــث أن روســيا وأوكرانيــا مصــدران 
رئيســيان للقمــح واحلبــوب، ممــا يعــرض املايــن خلطــر اجلــوع. وســتمتد 

صدمــة العــرض واألســعار لتشــمل ســلًعا أخــرى.
تعتمــد 50 دولــة علــى األقــل علــى روســيا وأوكرانيــا بنســبة %30 أو أكثــر 
مــن إمــدادات القمــح والــذرة والشــعير، وقــد حــذر خبــراء يف األمم املتحــدة 
مــن عواقــب وخيمــة علــى اإلمــدادات الغذائيــة يف العديــد مــن البلــدان 

ــا.  ــر واليمــن واملغــرب وليبي ــان، مصــر وتونــس واجلزائ ــل: لبن ــة مث العربي
2- تشــديد الشــروط املاليــة وطريقــة تعامــل البنــوك املركزيــة مــع األزمــة، 
رفــع  األمريكــي  الفيدرالــي  قــرار  بعــد  الفائــدة وخاصــة  نســبة  وارتفــاع 

الفائــدة علــى ســندات اخلزينــة؛
3- ضعف ثقة املستثمرين واملستهلكن ؛ 

4- اضطرابــات التجــارة بســبب العقوبــات املفروضــة علــى روســيا وضوابــط 
إلــى تضخيــم االضطرابــات احلاليــة يف سلســلة  يــؤدي  التصديــر، ممــا 

ــد. التوري
ــى شــركات التأمــن؛ بالنســبة لشــركات التأمــن  ــر التضخــم ســلبياً عل يؤث
علــى املمتلــكات واحلــوادث )P&C( ، فــإن التضخــم يعنــي تكاليــف مطالبــات 

أعلــى ممــا مت علــى أساســه التســعير عنــد بدايــة ســريان الوثائــق.
هــذا باالضافــة إلــى التأثيــر علــى املحافــظ االســتثمارية للشــركات فمــع 
ارتفــاع أســعار الفائــدة ســتنمو العوائــد علــى الودائــع، لكــن مــن املتوقــع 

انخفــاض القيمــة الســوقية لبعــض اســتثمارات شــركات التأمــن.
ممــا يزيــد مــن تأثيــرات التضخــم، الضغــوط التــي ميارســها املؤمــن لهــم 

الشــركات الصغيــرة  التأمــن إلبقــاء األســعار يف متنــاول  علــى شــركات 
واملســتهلكن األفــراد، الســيما يف األســواق التنافســية جــداً )اإلمــارات، 
ــن  ــاع أقســاط التأمــن ل ــى أن ارتف ــت(؛ وهــذا يعن الســعودية، مصــر، الكوي

يعكــس اإلرتفــاع احلقيقــي للمخاطــر. 
فضــا عــن ذلــك تواجــه صناعــة التأمــن العديــد مــن املخاطــر ويأتــي علــى 
رأســها يف اآلونــة األخيــرة الهجمــات الســيبرانية والتغييــرات املناخيــة وعــدم 
قــدرة بعــض الشــركات علــى املرونــة والتكيــف  وانقطــاع سلســلة التوريــدات.
فمــن  األزمــات،  رحــم  مــن  الفــرص  ُتخلــق  ســبق،  مــا  كل  مــن  وبالرغــم 
إيجابيــات أزمــة الوبــاء زيــادة الوعــي بقيمــة حلــول احلمايــة مــن املخاطــر، 
وهــو تطــور ســيكون لــه تأثيــر دائــم بإعتبــاره أحــد املحــركات لزيــادة الطلــب 

ــى التأمــن. عل
وماذا عن التأمني يف املنطقة العربية؟

ــم، فهــي تأثــرت ســلبياً  ــة ال تعيــش مبعــزل عــن باقــي العال األســواق العربي
ــي أقســاط التأمــن  ــغ إجمال ــث بل بشــكل نســبي وهامشــي يف 2020؛ حي
43,937.5 مليــار دوالر كمــا أظهــرت املؤشــرات األوليــة اســتمرار وتيــرة 
النمــو )حيــث بلغــت اجمالــي األقســاط لعــدد 8 أســواق نشــرت إحصائياتهــا 

حوالــي 39,062 مليــون دوالر(.
ومــن خــال االندماجــات التــي تزايــدت وتيرتهــا يف الســنوات األخيــرة، 
تهــدف الشــركات إلــى تعزيــز القــدرات التنافســية للقطــاع مــن خــال خلــق 
كيانــات تأمينيــة كبيــرة قــادرة علــى املنافســة والنمــو واالبتــكار، وتقويــة 
وضعهــا املالــي ممــا يعــزز مائتهــا املاليــة ويحافــظ علــى حقــوق املؤمــن لهــم، 

ــة للعمــاء. ــات املقدم ويســاهم يف حتســن جــودة اخلدم
ومــع ذلــك الزال الطريــق طويــاً أمــام صناعــة التأمــن العربــي لتلعــب دوراً 
ــر بنمــو مســتقبلي ودور  ــة، وإن كان األمــل كبي ــر يف االقتصــادات العربي أكب

أهــم ســنرى مفاعيلــه يف الســنوات والعقــود القادمــة.

هـــل األزمـــة اإلقـتـصـاديـــة 
املـاليه تـنـذر بـوضـع جديـد؟ 
ومــا وضــع التأمــن العربــي؟

شكيب أبو زيد
األمني العام

ُ
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Apocalypse never? The insurance markets’ 
response to climate change risks

For months now, everyone has been talking 
about climate change.  Climate risks, climate 
events, climate modelling, climate exposures, 
new climate exclusions.  Insurance companies 
and intermediaries have been talking up their 
climate change capabilities and highlighting 
their commitment to ‘Environmental, Social 
and Governance’ (ESG) criteria.  Hardly a day 
passes without major market players announcing 
the appointment of yet another team of climate 
change specialists or new leadership focusing on 
their organization’s strategy for ESG. 
The insurance markets’ response to ‘climate 
change’  
Since 2017, the insurance industry’s movement 
to withdraw from the fossil fuel sector has gained 
momentum.  Publicly available info indicates over 
20 major insurance companies who have formally 
ended underwriting coal-related activities.  In 
2020, Australia’s Suncorp was the first insurance 
company to announce its intention to phase out 
underwriting for all oil and gas projects by 2040.  
France’s AXA and Italy’s Generali subsequently 
adopted similar commitments.  
The exclusions are coming… 
In late 2021, underwriters’ organizations, such as 
the Lloyd’s Market Association (LMA), commenced 
publication of model exclusion clauses to restrict 

insurance coverage of existing and new coal 
projects and associated exploration.  Apparently 
aligning with Lloyd’s ESG commitments, LMA 
model clauses LMA5568 and LMA5569 apply 
to binding authorities, facilities and line slips to 
prevent Lloyd’s cover holders and leaders from 
participating in coverage for “thermal coal-fired 
plants, oil sands or new Artic energy exploration… 
whether on a construction or operational basis or 
any other basis.”
Initial attempts to implement a ‘total’ climate 
change exclusion have been troubling for clients 
and their brokers.  An early milestone in November 
2021 was LMA model exclusion LMA5570 which 
was very all-embracing.  It read: 
“Notwithstanding any other provision in this Policy 
or any endorsement hereto, this Policy excludes 
any loss, liability, cost or expense arising out 
of any allegation or claim that the (Re)Insured 
caused or contributed to Climate Change or its 
consequences.
For the purposes of this clause Climate Change 
means a change of climate which is attributed 
directly or indirectly to human activity.”
In their guidance notes, the LMA’s wordsmiths tell 
us that LMA5570’s definition of “Climate Change” 
has been taken from the UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate 

Grant Pilkington is an industry 
practicing English qualified lawyer 
with significant experience advising re/
insurance interests in growth markets 
in Asia and MENA.  Grant specializes 
in commercial re/insurance advice with 
a focus on product design and contract 
preparation. He has drafted re/insurance 
wordings and associated documentation 
for most business classes and specialty 
lines.  For Grant, climate change – and 
the markets’ response to emerging risks 
generally – is a particular area of interest.
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Change).  On checking, UNFCCC Article 1 in fact 
defines "Climate change" as “a change of climate 
which is attributed directly or indirectly to human 
activity that alters the composition of the global 
atmosphere and which is in addition to natural 
climate variability observed over comparable 
time periods.” (emphasis added).  The complete 
UNFCCC Article 1 definition is then much narrower 
than LMA’s.  It also needs to be read in conjunction 
with several additional definitions, each carefully 
calibrated within the overall environmental and 
developmental context of the convention.  
Another draft exclusionary endorsement released 
in 2021 adopts the environmentalist’s jargon of 
yesteryear, taking aim at “Greenhouse Gases”: 
“this Policy shall not apply to, and the Insurers 
shall have no liability hereunder (including, but 
not limited to, as respects any injury, damage, 
expense, cost, loss, demand, claim, or legal 
obligation) in respect of any actual or alleged 
Injury, Damage, Property Damage or Advertising 
Liability arising out of, resulting from, caused by, 
or otherwise related in whole or in part to: 
Greenhouse Gases in the earth’s atmosphere, 
including without limitation all effects of 
Greenhouse Gases in the earth’s atmosphere…”
The outright exclusion of insurers’ liability 
connected to “Greenhouse Gases” and their effects 

in the earth’s atmosphere in the endorsement is 
unpalatably wide-ranging.  
A non-exhaustive snapshot of the culprits 
excluded under the endorsement include effects 
that are local, national, regional, continental or 
global regarding the level, temperature and other 
characteristics of oceans, seas, lakes, rivers and 
other watercourses.  Every conceivable natural 
correlation is captured.  Ice and snow, glaciers, 
snowpack, icebergs, tundra and permafrost.  
Tornados, hurricanes, winds, heat, cold, rain, 
drought, floods and all other climate and weather-
related conditions. 
Effects on humans and all living organisms of any 
taxonomic classification anywhere in the world are 
excluded, as well as those on private and public 
agencies, entities or divisions of every type at 
all levels, without geographical limitation.  Note 
well that insurers’ liability is excluded whether the 
correlation is actual or alleged.
Interpreted literally, the exclusion should apparently 
justify non-payment of otherwise valid claims for 
losses that were clearly intended to be covered.  
That seems a troubling and unsatisfactory position 
for policyholders to face.  
Addressing climate change risks 
The markets’ response to climate change is 
understandable. In international circles, it has 
become almost untenable to not say you want to 
cut carbon emissions.  Any self-respecting CEO 
will recognise that the board, shareholders, trading 
partners and stakeholders are all asking ‘what’s 
your climate change plan?’.  There is a need to be 
seen to be doing something.    
Regulators and underwriting associations also 
increasingly require insurers to show that they 
have a firm grip on their climate change related 
exposures.  The threat of additional, possibly 
considerable, solvency capital requirements, for 
unquantified risks, doubtless concentrates the 
minds of CEOs and CFOs in the industry.  
Historically, following major loss events, insurance 
markets often respond by inserting exclusionary or 
clarifying language into their policy wordings.  This 
is nothing new.  The insurance industry has seen 
this previously after big complex losses arising 
from cyber threat (e.g. NotPetya, WannaCry) and 
terrorism risks (Baltic Exchange bombing, 9/11).  
Underwriters’ associations, such as LMA, shoulder 
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the burden of producing suitable wordings which 
strike a balance between providing sufficient 
cover and protecting the industry’s solvency.  It’s 
a difficult job and we recognize the challenges of 
devising clauses that work for everyone.    
Underwriters need to protect their companies’ 
capital. Most insurers’ pricing models and 
loss estimates do not account for unbudgeted 
catastrophes.  The insurance industry cannot step 
up to cover losses if they are so large or widespread 
that no private or public company could have the 
means to insure them.  The industry simply does 
not have enough money for risks such a war or 
state sponsored hostilities.  There is though a need 
for the industry to show it has accurately assessed 
its potential climate change exposure with sound 
analysis of reliable data and predictive modelling. 
Keeping your cool in the climate change 
debate
Climate alarmism makes good headlines and has 
impressive topicality.  Almost every newspaper and 
industry magazine op-ed tell their readership that 
the planet cannot afford any fossil fuel expansion 
if it is to meet a 1.5°C UN target.  Political 
leaders and governments pillory global insurance 
markets for continuing to support new oil and gas 
production and ask for net zero commitments in 
their underwriting portfolios to avert a ‘climate 
crisis’.  “The scientists told us three years ago that 
we had 12 years to avert the worst consequences 
of climate crisis. We're now three years gone. 
So we have nine years left.” - President Biden's 
Special Presidential Envoy for climate, John Kerry 
(Feb 2021)
The premise is that there exists a clearly defined 
irrefutable scientific consensus regarding how bad 
the problem is and to the amount of time left to 
fix it. Insurance companies are told they need to 
‘follow the science’ and stop insuring all new coal, 
oil and gas projects if they want to regain their 
credibility as climate leaders.
The problem is that the available data doesn’t 
support those conclusions.  It’s an incredible 
misrepresentation of what the UN has actually 
said.  To recap, a little before 2018, the UN was 
asked to produce a report that would explain how 
to keep within a 1.5°C temperature rise for all time.  
For context, there has already been approximately 
a 1°C rise in the earth’s global temperature to date 

since the industrial revolution.  Much of that is 
manmade.  So there is a very very small margin 
to play with. 
What the UN report said was that keeping within 
the 1.5°C target would require immense effort. It 
would be almost impossible. And an enormous 
amount would need to be done by 2030.  That’s 
how a 9 year time schedule (and the original 12 
year time schedule) gets misrepresented.  The UN 
did not say we have 12 years until we all die in a 
giant ball of fire.   
The gold standard of climate science — which is 
the UN’s IPCC — say in their 2014 report, that the 
total cost of global warming by the 2070s (so half 
a century from now), is the equivalent of most of 
us losing somewhere between 0.2-2% of our total 
income. 
Remember that by then the UN also estimate that 
most of us will be around 360% as rich in terms of 
a medium impact as we are today.  So in 50 years 
from now, instead of being 360% richer than we 
are today, we will only be 358% richer!
Human induced climate change is a problem.  
It’s also something we should fix. But a sense 
of proportion is vital.  It is by no means obvious 
that global and international actors know how 
to effectively address climate change or what 
measures should be taken. When coupled with 
an alarmism that is characterized as a global 
planetary crisis, climate change becomes a 
justification for virtually any political or commercial 
action. 
Adaption and innovation
“The last 30 years of climate policy have delivered 
high costs and rising emissions.  The only reliable 
ways of cutting emissions have been recessions 
and the COVID-19 lockdowns, both of which 
are unpalatable.  We need innovation.” – Bjorn 
Lomborg. 
A 1.5°C target is fantastically expensive and 
will not achieve anything close to a comparable 
benefit.  Spending trillions on unsustainable forms 
of ‘clean’ or ‘green’ energy that cannot function 
without considerable public subsidies is a futile 
Western approach. Yet politicians doggedly unite 
around climate policies that will dramatically cut 
economic growth.
Moreover, such policies have negligible impact.  
On the current promises, the Paris climate 
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agreement will not do very much. It will move the 
needle about 1% of the way to the 1.5°C UN target. 
On that projection, it should reduce temperatures 
in 2100 by about 0.1°C. 
Naively asking people ‘Could you do with less? 
Could you turn off your lights? Could you use less 
heating? Could you drive less? Could you fly less 
often?’ is an unappealing strategy.  But it seems 
to have been taken up as the default setting for 
insurance companies on the issue of climate 
change by restricting available capacity and 
insuring fewer projects, leaving parts of the fossil 
fuel sector near uninsurable.  
As seen with communicable disease exclusions 
adopted by insurance markets from early 2020, 
when considering exclusionary language, there is 
a high degree of group think.  Experience shows 
that LMA model exclusions are typically perceived 
by insurers as the required standard and market 
wide use of the same restrictions quickly becomes 
entrenched, with no realistic chance of negotiated 
variations.  
Phasing out underwriting capacity for fossil 
fuels and unilaterally imposing overreaching 
exclusionary language increasingly stymies project 
financing for new projects and makes it more 
difficult and expensive for existing policyholders to 
operate.  
On an objective assessment, such actions will also 

make no difference to global temperatures.  And of 
course that's a problem with much climate policy. 
It's not so much about how much good it does. 
It's about how much good it makes us feel.  The 
intention is good, but it’s largely a symbolic act.     
Where do we go from here?
It would be more sensible and impactful for markets 
to instead focus on investment in innovation and 
adapting to changes in climate that finds a way to 
continue to produce more while emitting less.  
As to policy coverage, innovating around 
sufficiently clear operative policy language to give 
insurers the protection they say they need while 
preserving underlying cover seems worthwhile.  If 
express exclusions are vital, developing scenario-
based thresholds beyond which a specified loss is 
uninsurable could be considered. 
The trouble is that total exclusions and withdrawing 
from existing business classes is a quick fix and 
represents certainty.  
Negotiating effective and clear policy wordings 
takes time and requires compromise with clients 
and intermediaries.  It is hoped that developed 
insurance markets – such as Lloyd’s – will step up 
to meet the challenges, proving their reputation for 
innovation and creative solutions for tricky risks.  
In the current climate though, it remains to be seen 
whether they will do so.
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اإلقتصاد والتأمن العاملين إىل أين؟
وموقع صناعة التأمن العربية

شكيب أبو زيد

األمني العام
حاليــاً  األقتصــاد  يشــهدها  التــي  األوضــاع  نظــراً 
واألزمــات املتاحقــة، ارتأينــا يف األمانــة العامــة أن 
نحــاول يف هــذا العــدد إلقــاء الضــوء علــى انعكاســات 
تلــك األزمــات علــى صناعتــي األقتصــاد والتأمــن 

العامليــن ومحاولــة حتليــل تلــك اآلثــار.
استكماالً إلفتتاحية العدد وهذا املقال لطرح املزيد من التفاصيل

▪ اإلقتصاد العاملي 2022-2020
شــهدت الثــاث ســنوات املاضيــة العديــد مــن األزمــات بدايــة مــن جائحة 
كورونــا أواخــر عــام 2019 وتبعاتهــا، وصــوالً إلــى األزمــة االقتصاديــة 

احلاليــة جــراء احلــرب الروســية األوكرانيــة.
كمــا أظهــرت أزمــة COVID-19 أهميــة صناعــة التأمــن - ليــس 
فقــط لإلقتصــاد العاملــي، ولكــن أيًضــا حلمايــة النــاس وممتلكاتهــم 

وصحتهــم وكل مــا يهــم األنســان.
فبالرغــم مــن أزمــة جائحــة كورونــا وعــدم اليقــن الــذي ألقــى بظالــه 
خــال عــام 2020 وحتــى اآلن، إال أن أقســاط التأمــن العامليــة واصلت 
ارتفاعهــا فقــد بلغــت أقســاط مــا قيمتــه 6.287 مليــار دوالر أمريكــي 

مقابــل 6.284 مليــار دوالر أمريكــي خــال عــام 2019؛
ويتوقــع معهــد Swiss Re Institute زيــادة الطلــب علــى التأمــن 
يف جميــع أنحــاء العالــم، مــع انتعــاش أقســاط التأمــن جلميــع الفــروع 
بنســبة %3.3 للعــام بأكملــه 2021 و %3.9 يف 2022، مقارنــة 

بانخفــاض قــدره %1.3 يف عــام 2020. 

▪ التحديات التي تواجه صناعة التأمني
ــد مــن  ــي العدي ــى صعيديهــا العاملــي والعرب تواجــة صناعــة التأمــن عل
يف   2022 عــام  يف  التأمــن  شــركات  ستســتمر  والتــي  التحديــات، 
مواجهتهــا: انقطــاع سلســلة التوريــدات جــراء أزمــة جائحــة كورونــا؛ كمــا 
زادت تداعيــات الوبــاء مــن املخاطــر اجليوسياســية التــي يجــب علــى 
شــركات التأمــن مواجهتهــا، والتغيــر املناخــي وممــا ال شــك فيــه أن 
املخاطــر اجليوسياســية بــن املجتمعــات الدوليــة تضيــف املزيــد مــن 
التعقيــدات يف معاجلــة تغيــر املنــاخ. ميكــن أن يتحــول ارتفــاع التضخــم 
إلــى جانــب أســعار الفائــدة الثابتــة إلــى عقبــات رئيســية أمــام حتســن 

ــج شــركة التأمــن نتائ
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▪ املخاطر اجليوسياسية والتغير املناخي
يف تقريــر املخاطــر العامليــة الســنوي الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي 
العاملــي ، أشــار املشــاركون يف االســتطاع إلــى أن "فشــل العمــل املناخــي" 
هــو التهديــد األكبــر علــى املــدى الطويــل خــال العقــد املقبــل. تنبــأ 
التقريــر بــأن "التحــول املناخــي غيــر املنضبــط" مــن املقــرر أن يســتمر - 
ــة"  ــار املجتمعي ــار "اآلث وحــذر مــن أن التحــول الــذي ال يأخــذ يف االعتب

قــد يــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات اجليوسياســية.

يشــير أحــدث تقريــر صــادر عــن Mckinsey إلــى أن التحــول املناخــي 
ســيخلق إعــادة توزيــع ضخمــة لــرأس املــال. ســيصل اإلنفــاق علــى 
األصــول املتعلقــة بأنظمــة الطاقــة البديلــة واألراضــي لانتقــال إلــى 
مســتوى صفــر انبعثــات الكربــون بــن 2021 و 2050 إلــى حوالــي 
املتوســط  يف  ســنوياً  دوالر  تريليــون   9.2 أو  دوالر،  تريليــون   275

-بزيــادة ســنوية قدرهــا 3.5 تريليــون دوالر مــن اليــوم. 
تســمح إدارة املخاطــر بشــكل فعــال علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة 
كل  وإرضــاء   ، املنافســة  ومجابهــة   ، الســريع  بالتحــول  للشــركات 

العاقــة. ذات  األطــراف 
وبالنظــر للوضــع الراهــن ونتيجــة لألوضــاع اجليوسياســية الراهنــة 
والتــي تتســبب يف حــدوث اضطرابــات سياســية واقتصاديــة يف جميــع 
الناجمــة عــن  العالــم حيــث ستســاهم األضــرار االقتصاديــة  أنحــاء 
احلــرب بــن روســيا وأوكرانيــا يف تباطــؤ كبيــر يف النمــو العاملــي يف عــام 

2022 وتزيــد مــن معــدالت التضخــم.
لــذا أصبــح لزامــاً علــى الشــركات أن تتعامــل مــع املخاطــر املتعلقــة 
بالصــراع الــذي يهــدد وجودهــا وأصولهــا وعملياتهــا وساســل التوريــد؛ 
وكذلــك  بهــا  اخلاصــة  األعمــال  وانقطــاع  العاملــي  الصعيــد  وعلــى 

اخلاصــة باملؤمــن عليهــم. 
علــى ســبيل املثــال، تقــول وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي إن شــركات 
التأمــن وشــركات إعــادة التأمــن قــد تواجــه مطالبــات تصــل إلــى 
10 مليــارات دوالر يف أســوأ الســيناريوهات بســبب إيقــاف تشــغيل 
الطائــرات يف روســيا والتــي ســتكون إلــى حــد بعيــد أكبــر مطالبــات 

ســنوية يف تاريــخ التأمــن علــى الطيــران.

كمــا ارتفعــت تكلفــة التأمــن علــى الســفن التجاريــة التــي تســتخدم 
موانــئ البحــر األســود بشــدة لتصبــح عقبــة ضخمــة محتملــة أمــام 
حركــة البضائــع الروســية مــن هــذه املوانــئ وكانــت تكلفــة التأمــن علــى 
الســفن يف هــذه املنطقــة قبــل احلــرب الروســية – األوكرانيــة قريبــة 

ــر. مــن الصف
ونقلــت وكالــة بلومبيــرج لألنبــاء ، عــن مصــادر يف ســوق التأمــن البحري 
القــول إن قســط التأمــن حاليــا قــد يصــل إلــى 10 يف املائــة مــن القيمــة 
الفعليــة للســفينة ككل، مقابــل مــا يســمى بتأمــن إضــايف ضــد مخاطــر 
احلــرب. ويتــم رفــض طلبــات بعــض الشــركات التــي تطلــب التأمــن علــى 

الســفن باألســعار املعروفة.
ووفقــا لألســعار اجلديــدة فــإن تكلفــة التأمــن علــى الســفينة تزيــد مــن 
ــة  ــى ناقل ــة التأمــن عل ــات والنقــل. وميكــن أن تصــل تكلف ــة احلاوي كلف
نفــط عمرهــا خمســة أعــوام وقيمتهــا 50 مليــون دوالر وحتمــل مليــون 
برميــل مــن النفــط الروســي إلــى خمســة مايــن دوالر وهــو مــا يزيــد 

بنحــو 1.5 مليــون دوالر عــن تكلفــة اســتئجار الناقلــة بالكامــل.
▪ جائحة كورونا وتبعاتها

ســرعت أزمــة COVID-19 اإلنتقــال إلــى احللــول الرقميــة بحكــم 
ــاء مــن  ــر الوب ــن إدارة تأثي ــك شــركات التأمــن م ــن ذل الضــرورة ، ومكّ
خــال الســماح للقــوى العاملــة بالعمــل عــن بُعــد بفعاليــة. ولكــن مــع 
هــذا التحــول، جــاءت التهديــدات اإللكترونيــة املتزايــدة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك ، عرفــت 2021 اســتمرار مسلســل اخلســائر الكــوارث الطبيعيــة 

ــرة. ــات املدم ــق والفيضان ــة عــن العواصــف واحلرائ الناجم
كمــا تضاعــف القلــق مــن الهجمــات الســيبرانية وفقــا الســتطاع أليانــز 
احلــوادث  تأتــي  حيــث   "Allianz Risk Barometer 2022  "

الســيبرانية يف املقدمــه تليهــا الكــوارث الطبيعيــة
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يف عــام 2021، بلغــت اخلســائر االقتصاديــة العامليــة الناجمــة عــن 
الكــوارث الطبيعيــة 270 مليــار دوالر أمريكــي، مت تغطيــة %40 منهــا 
بالتأمــن، وقــدرت الفجــوة التأمينيــة بحوالــي 161 مليــار دوالر أمريكي 

▪ التضخم 
مــع ظهــور جائحــة COVID-19، انهــارت التجــارة التقليديــة بطريقــة 
دراماتيكيــة. ويف الربــع الثانــي مــن عــام 2020، انخفــض حجــم جتــارة 
ــة بنســبة 12.2 % ، وانخفضــت التجــارة يف اخلدمــات  الســلع العاملي
بشــكل أكثــر حــدة، بنســبة 21.4 %، مقارنــة بالربــع األخيــر مــن عــام 
2019 )الرســم البيانــي 4.1(. ومــع ذلــك ، كان التعــايف يف التجــارة 
ســريًعا بشــكل مدهــش أيًضــا، مقارنــةً باالنتعــاش الــذي طــال أمــده بعــد 

فتــرات الركــود العامليــة األخــرى )الرســم البيانــي (.
ووفقــا ألحــدث تقريــر صــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي IMF بعنــوان 
)آفــاق االقتصــاد العاملــي - حتديــث ابريــل 2022(، مــن املتوقــع أن 
يتباطــأ النمــو العاملــي مــن %6.1 يف 2021 إلــى %3.6 يف 2022 و 
2023، بينمــا مــن املتوقــع أن يبلــغ التضخــم 5.7 % يف االقتصــادات 
املتقدمــة و 8.7 % يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة 
- بزيــادة 1.8 و 2.8 نقطــة مئويــة عــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي 

لشــهر ينايــر.
وأضــاف التقريــر، أنــه مــن املتوقــع يف عــام 2023 أن يبلــغ معــدل 
التضخــم 2.5 يف املائــة ملجموعــة االقتصــادات املتقدمــة و 6.5 يف 
)أعلــى  الناميــة  والبلــدان  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  املائــة 

بنســبة 0.4 و 1.8 نقطــة مئويــة عــن توقعــات ينايــر(. 
وهــذا -وكمــا ســبق أن أشــرنا لــه يف افتتاحيــة هــذا العــدد- يؤثــر ســلبياً 

علــى شــركات التأمــن.
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التقاريــر  ألحــدث  وفقــا  العاملــي  التســعير  شــهد  ذلــك،  عــن  فضــاً 
الصــادره عــن مــارش، ارتفعــت أســعار التأمــن التجــاري العاملــي بنســبة 

11 % يف الربــع األول مــن عــام 2022؛ 
كمــا تواصــل أســعار التأمــن علــى األخطــار الســيبرانية إرتفاعــاً نســبياً 
– 110 % يف الواليــات املتحــدة و 102 % يف اململكــة املتحــدة لهــذا 

الربــع.
▪ انقطاع سلسلة التوريدات

أصبحــت مرونــة سلســلة التوريــد اآلن أولويــة جلميــع الشــركات خاصــة 
تلــك التــي تخشــى التأثيــر املباشــر والضــرر الــذي ميكــن أن يلحــق 
اخلاصــة  التأمــن  وشــركات  للشــركة  التجاريــة  والعامــة  بالســمعة 
بهــم، حيــث أصبحــت عمليــة إدارة سلســلة التوريــد والتحكــم فيهــا أكثــر 

صعوبــة؛
التأمــن  شــركات  أصبحــت  بالســمعة  االضــرار  مخاطــر  فبجانــب 
ــة  ــة املحتمل ــادة مخاطــر الســرقة واملطالبــات االحتيالي تواجــه ايضــاً زي

واســتغال بعــض اجلهــات عــدم القــدرة علــى تتبــع البضائــع. 
▪ الوضع يف الدول العربية 2018-2020 تأمينيًا

ال يختلــف الوضــع يف البلــدان العربيــة عــن الوضــع يف باقــي أنحــاء 
العالــم، حيــث أثــرت أزمــة الكوفيــد علــى كل البلــدان، كمــا أن أزمــة 
األزمــة  وزادت  بلداننــا،  إلــى  مفاعيلهــا  امتــدت  الــواردات  سلســلة 
الروســية األوكرانيــة مــن حــدة التضخــم وخاصــة يف البلــدان الغيــر 

للقمــح بشــكل كبيــر. النفطيــة أو املســتوردة 
بلــغ إجمالــي األقســاط خــال عــام 2020 حوالــي 43937.5 مليــار 

بلــغ  )حيــث  النمــو  اســتمرار  األوليــة  املؤشــرات  أظهــرت  كمــا  دوالر 
اجمالــي األقســاط لعــدد 8 أســواق حوالــي 39.062 مليــون دوالر 

)*2021 لســنة 
تقريــر  مصر/املغرب/اجلزائر/ســوريا  مــن  كل  أصــدرت  ماحظــة: 
أســواق التأمــن لديهــا لعــام 2021، األمــارات وســلطنة عمــان اصــدرت 
نتائــج الربــع الرابــع لعــام 2021، البحريــن اصــدرت نتائــج نصــف 
العــام 2021، اململكــة العربيــة الســعودية نتائــج الشــركات املدرجــه يف 

البورصــة لعــام 2021
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▪ تطور أقساط التأمني العربي 2020-2018

نظــراً ألن بعــض تقاريــر األســواق ال تفصــل تأمينــات احليــاة، فــإن الرقــم 
املذكــور تقديري

▪ التطورات التشريعية
التشــريعية  أنظمتهــا  بتحديــث  العربيــة  البلــدان  مــن  العديــد  قامــت 
املنظمــة لقطــاع التأمــن لتصبــح أكثــر شــفافية واتســاقاً مــع مــا يشــهده 

القطــاع مــن تطــور.
▪ قانون التأمني املوحد )مصر(

جــاء لرســم قواعــد محــددة وشــاملة لصناعــة التأمــن فــى مصــر، وينظم 
ــة عليهــا، ووضــع القواعــد املنصــوص عليهــا  قواعــد اإلشــراف والرقاب
فــى قانــون صناديــق التأمــن اخلاصــة، وقانــون الرقابــة واإلشــراف علــى 
التأمــن، وقانــون التأمــن اإلجبــارى عــن املســئولية املدنيــة الناشــئة عــن 
ــح  ــون موحــد؛ ليصب ــة قان ــل الســريع حتــت مظل ــات النق حــوادث مركب
لــدى ســوق التأمــن املصــرى قانــون موحــد وشــامل يحتــوى فــى طياتــه 
آليــات اإلشــراف والرقابــة علــى ممارســة نشــاط التأمــن فــى مصــر، أيــا 
كان الشــكل الــذى يتخــذه ممــارس النشــاط فــى مصــر، ومهمــا تعــددت 

صيغتــه وأنظمتــه األساســية.
ويعالــج القانــون مــا ظهــر فــى التطبيــق العملــى علــى مــدار العقــود 
ــى  ــة عل ــة مــن قصــور تشــريعى وتنظيمــى بشــأن الرقاب ــة املاضي األربع
ــرات  ــى الســوق مــن متغي ــا طــرأ عل ــة م قطــاع التأمــن، ضــرورة مواكب
التعدديــة  علــى  القضــاء  التأمــن،  قطــاع  فــى  تكنولوجــى  وتطــور 
آليــات  وضــع  التأمــن،  قطــاع  تنظيــم  بشــأن  املضطربــة  التشــريعية 
الســوق ومــا تفرضـــه مـــن منافســة تتطلــب وضــع قواعــد جديــدة بشــأن 

واحلوكمــة. اإلفصــاح 
▪ قانون التأمني التكافلي )املغرب(

حيــث صــدر هــذا القانــون يف صيغتــه النهائيــة ليكــون متميــزاً عــن كافــة 
القوانــن التــي تنظــم التأمــن التكافلــي يف البلــدان العربيــة مــن حيــث:

● صنــدوق التكافــل: شــخصية اعتباريــة بضوابــط قانونيــة حددهــا 
املشــرع.

● هيئة رقابة شرعية عليا مستقلة عن الشركات
● حتديد سقف للوكالة 25 %

● انشــاء عــدد محــدود مــن الشــركات مســتقلة عــن الشــركات التجاريــة 
لتجنــب املنافســة الشرســة.

● اتفــاق ضمنــي بــن الشــركات علــى أن تركــز الشــركات علــى التأمــن 
التكافــل العائلــي واملخاطــر الفرديــة كمرحلــة أولــى.

ومــع بدايــة عــام 2022 صــدر ترخيــص لعــدد خمــس شــركات ملمارســة 
ــد تأمــن  ــة ومعي ــل تابع ــع شــركات تكاف ــي )أرب ــال التأمــن التكافل أعم

واحــد(
▪وحدة تنظيم التأمني )الكويت(

للقانــون رقــم )125( لســنة  تأسســت وحــدة تنظيــم التأمــن وفقــاً 
2019 يف شــأن تنظيــم التأمــن الصــادر يف اجلريــدة الرســمية بتاريــخ 
01-09-2019، ومبوجــب القانــون تقــوم "الوحــدة" بتنظيــم نشــاط 
التأمــن والرقابــة عليــه مبــا يتســم بالعدالــة والشــفافية والتنافســية، 
أفضــل  مــع  يتوافــق  مبــا  أدواتــه  وتطويــر  التأمــن  نشــاط  وتنميــة 

املمارســات العامليــة وتوفيــر حمايــة للمتعاملــن يف نشــاط التأمــن
▪صندوق وطني للحاالت الطارئة  )سلطنة عمان(

يف أعقــاب احلالــة املداريــة "شــاهن" التــي تعرضــت لهــا الســلطنة وعــدة 
دول مجــاورة خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2021، مت إصــدار أمــر 
ســلطاني بإنشــاء صنــدوق وطنــي للحــاالت الطارئــة، بهــدف التعامــل 
مــع مــا خلفتــه احلالــة املداريــة "شــاهن" التــي تعرضــت لهــا الســلطنة 
وعــدة دول مجــاورة مؤخــرا، ومــا قــد يحــدث مســتقبًا مــن حــاالت أو 

كــوارث طبيعيــة.
▪مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي )االمارات(

مطلــع عــام 2021 مت اســتكمال عمليــة دمــج هيئــة التأمــن باالمــارات 
مــع مصــرف اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي وذلــك مبوجــب القانــون 
االحتــادي رقــم 25 لســنة 2020، وبذلــك أصبــح املصــرف املركــزي هو 

اجلهــة املنــوط بهــا اإلشــراف والتنظيــم علــى قطــاع التأمــن باالمــارات
▪ البنك املركزي األردني )األردن(

ــم أعمــال التأمــن رقــم 12 لعــام 2021، ويهــدف  ــون تنظي صــدر قان
إلــى نقــل مهــام الرقابــة واإلشــراف علــى قطــاع التأمــن مــن وزارة 

الصناعــة والتجــارة والتمويــن الــى البنــك املركــزي األردنــي.
ويهــدف القانــون اجلديــد كذلــك إلــى تنظيــم أعمــال التأمــن وقواعــد 
ممارســة أعمــال التأمــن مبــا يضمــن حتقيــق قطــاع التأمــن لغاياتــه مــن 
خــال حتديــث األطــر الرقابيــة علــى أعمــال التأمــن، ويهــدف القانــون 
اجلديــد كذلــك لتعزيــز دور البنــك املركــزي يف إرســاء قواعــد احلاكميــة 
املؤسســية يف شــركات التأمــن ومقدمــي اخلدمــات التأمينيــة، وحتســن 
وشــفافة  واضحــة  معاييــر  ووضــع  التأمــن  لشــركات  املاليــة  املــاءة 
للرقابــة عليهــا وتنظيــم إجــراءات ترخيــص شــركات التأمــن وعمليــات 
متلــك الشــركات القائمــة ملنــع الســيطرة عليهــا مــن مســاهمن غيــر 
موثوقــن، ومينــح البنــك املركــزي الصاحيــات الازمــة للتعامــل مــع 

ــرة. الشــركات املتعث
▪ قانون التأمني الطبي اإللزامي )قطر(

ســيتم تطبيــق نظــام تأمــن صحــي إلزامــي جلميــع الوافديــن للدولــة 
 2021 لســنة   )22( رقــم  القانــون  بحســب  وذلــك  لهــا  والزائريــن 
والــذي  الدولــة  داخــل  الصحيــة  الرعايــة  بتنظيــم خدمــات  اخلــاص 

التنفيــذ يف شــهر مايــو 2022. ســيدخل حيــز 
إن أحــكام القانــون تلــزم صاحــب العمــل بتوفيــر تأمــن صحــي للعاملــن 

1 
 

 

 معدل النمو  2020 2019 2018 
2018  - 2019 

 26.98 34,508 33,615 25,453 غير الحياة

 - 9,429 9,185 13,330 الحياة

 6.55 43,937 42,800 40,168 اإلجمالي 
 

االرقام باملليون دوالر
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غيــر القطريــن لديــه عــن طريــق شــركات التأمــن املســجلة لــدى وزارة 
الصحــة العامــة، وذلــك لتوفيــر التغطيــة التأمينيــة األساســية لهــم، 
وينطبــق نفــس االلتــزام علــى املســتقدم لتوفيــر التغطيــة األساســية ملــن 

يســتقدمهم.
▪ االندماجات يف سوق التأمني العربية

بــن  االندمــاج  مــن صفقــات  العديــد  العربــي  التأمــن  ســوق  شــهد 
شــركات التأمــن؛ إن أبــرز اآلثــار االقتصاديــة اإليجابيــة علــى قطــاع 
التأمــن املترتبــة عــن عمليــات االندمــاج واالســتحواذ، تتمثــل يف تعزيــز 
ــرة  ــة كبي ــات تأميني ــق كيان ــن خــال خل ــدرات التنافســية للقطــاع م الق
قــادرة علــى املنافســة والنمــو واالبتــكار، وتقويــة الوضــع املالــي لقطــاع 
ــم، وحتســن جــودة اخلدمــات  ــى حقــوق املؤمــن له التأمــن حفاظــاً عل

املقدمــة للعمــاء
كمــا أن االندمــاج يســهم أيضــاً يف خفــض التكاليــف، وحتســن الكفــاءة، 
والقــدرة علــى احلصــول علــى الكفــاءات البشــرية واحلفــاظ عليهــا، 
وغيرهــا مــن اآلثــار التــي تنعكــس إيجابــاً علــى االقتصــاد والقطــاع املالــي 

والعمــاء واملســتفيدين مــن التغطيــة التأمينيــة.
ومن بن الصفقات التي شهدتها منطقتنا العربية

- الكويت
إســتحواذ مجموعــة اخلليــج للتأمــن علــى شــركة أكســا AXA اخلليــج، 
وهــي الصفقــة –والتــي تعتبــر أكبــر صفقــة إندمــاج يف القطــاع التأمينــي 

العربــي- بقيمــة بلغــت 474.8 مليــون دوالر.
- اململكة العربية السعودية

يف عــام 2021: شــركتا والء للتأمــن التعاونــي و"متايــف"، وشــركتا 
ــي ــة للتأمــن التعاون ــي واألهلي ــج للتأمــن التعاون احتــاد اخللي

ويترقــب قطــاع التأمــن الســعودي، خــال الفتــرة املقبــل إمتــام صفقــة 
التعاونــي، وعنايــة الســعودية  للتأمــن  بــن شــركتي أمانــة  االندمــاج 
للتأمــن التعاونــي. وشــهد عــام 2021، تنفيــذ صفقــة اندمــاج بقطــاع 
التأمــن، بــن شــركتي اجلزيــرة تكافــل تعاونــي، وســوليدرتي الســعودية 
للتكافــل، بانقضــاء "ســوليدرتي" وانتقــال جميــع أصولهــا والتزاماتهــا 
إلــى "اجلزيــرة تكافــل". ووقعــت شــركة األهلــي للتكافــل مــع شــركة الــدرع 
ــة اندمــاج  ــو/ متــوز املاضــي، اتفاقي ــي، يف يولي ــي للتأمــن التعاون العرب

ملزمــة، ومازالــت الصفقــة حتــت الدراســة.
- اإلمارات العربية املتحدة

دار التكافــل يف دبــي والوطنيــة للتكافــل يف أبوظبــي، وهــي الصفقــة 
مــزود  كأكبــر  واحــد  كيــان  يف  االندمــاج  لصالــح  امتامهــا  اجلــاري 
ــث احلصــة الســوقية ــة مــن حي ــى مســتوى الدول ــل عل خلدمــات التكاف

ــل  ــور للتكاف ــام 2020، اندمجــت شــركة ن ــن ع ــي م ويف النصــف الثان
مــع شــركة دار التكافــل

- مملكة البحرين
االندماج بن شركتي سوليدرتي البحرين وتآزر للتأمن.

- االردن
إســتحواذ شــركة GIG األردن علــى شــركة العــرب للتأمــن علــى احليــاة 

واحلوادث.
▪ اإلجتاهات العامة ألسواق التأمني العربية

إذا كانــت كل األســواق تتأثــر بفعــل العوامــل اخلارجيــة واألوضاع العاملية 
الناجمــة عــن تبعــات أزمــة الكورونــا واضطــراب سلســلة اإلمــدادات 
والتضخــم وأخيــراً احلــرب الروســية األوكرانيــة، إال أن هنــاك تبينــات 

واضحــة حســب طبيعــة اإلقتصــاد.
ــة  ــى مواجه ــادرة بشــكل أفضــل عل ــت ق ــة األساســية كان ــدول النفطي ال
أزمــة الكورونــا وتبعاتهــا اإلقتصاديــة، وستســتفيد بشــكل واضــح مــن 
ــدان ســتعرف موجــة  ــا كمــا يف البل ــاز؛ لكنه ــاع أســعار النفــط والغ إرتف
التضخــم وضــرورة إعــادة تقييــم األصــول، لكنهــا ســتكون مســتفيدة 

ــر مــن غيرهــا. نســبياً أكث
القمــح  مــن  كبيــرة  التــي تســتورد كميــات  أو  النفطيــة  الغيــر  الــدول 
معرضــة ملوجــة تضخــم ترتفــع وتدهــور يف ســعر صــرف عماتهــا مقابــل 
الــدوالر، وهــذا ســيؤثر علــى مســتوى األقســاط والتعويضــات. ســتكون 
هــذه األســواق مضطــرة للرفــع مــن أقســاطها بعــد تقييــم األصــول 

املؤمــن عليهــا، وهــذا ســيتم عبــر مراحــل يف الســنوات القادمــة.
اقتصــادي  ووضــع  اجليوسياســية  املشــاكل  مــن  تعانــي  التــي  الــدول 
صعــب، ســتواجه حتديــات ُتنــذر بركــود اقتصــادي، ســينعكس ســلباً علــى 

صناعــة التأمــن.
املنطقــة  يف  التأمــن  أقســاط  منــو  قاطــرة  النفطيــة  الــدول  ســتظل 
العربيــة )اإلمــارات، الســعودية(، يتبعهــا املغــرب وبعــض الــدول األخــرى. 

مصــر مرشــحة لنهضــة يف مجــال التأمــن يف الســنوات األخــرى.
لــكل كل البلــدان العربيــة بإمكانهــا حتقيــق مســتويات منــو عاليــة يف 
مجــال التأمــن إذا توفــرت اإلرادة السياســية واحلكامــة علــى مســتوى 
مــن  ســتتمكن  الرقمنــة  صيــرورة  يف  بإنداماجهــا  والتــي  الشــركات، 
الوصــول إلــى شــرائح أوســع مــن املجمتــع وتغييــر أمنــاط البيــع، وهــذا 

يتطلــب اإلســتثمار الكبيــر يف تنميــة املــوارد البشــرية.
▪ املصادر:

- Allianz Risk Barometer 2022
- Natural catastrophes in 2021: the floodgates 
are open, Sigma 12022
- The Global Risks Report 2022 17th Edition, 
World Economic Forum
- Global Insurance Market Index Q1 2022, Marsh
- Political risk report 2022, Marsh
- Reinsurance, London Market Sector Outlooks 
Lowered to Neutral, Fitch Ratings
- Marine war, property and aviation exposed to 
Ukraine losses, Miller
- World Economic Outlook, April 2022, IMF
- The CEO’s risk agenda: An insurance perspective, 
Mckinsey
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المؤتمر العام الثالث والثالثونالمؤتمر العام الثالث والثالثون

وهران - الجزائر وهران - الجزائر 55--88 يونيو  يونيو 20222022

السيد / فواز الحجيالسيد / فواز الحجياملهندس/ ماجد سمرياتاملهندس/ ماجد سمريات السيد / جواد محمدالسيد / جواد محمد السيد / علي إبراهيم العبدالغنيالسيد / علي إبراهيم العبدالغنيالسيد / محمد الريماويالسيد / محمد الريماوي

السيد / حسن إبراهيم الحسنالسيد / حسن إبراهيم الحسنالسيد / مختار الدائرةالسيد / مختار الدائرة اإلستاذة / إسراء صالح داؤد اإلستاذة / إسراء صالح داؤد  السيد / طارق عبد الواسعالسيد / طارق عبد الواسعالسيد / خالد محمد الباديالسيد / خالد محمد البادي

السيد / عالء الزهريىالسيد / عالء الزهريىالسيد / بن ميسيه يوسفالسيد / بن ميسيه يوسف السيد / خالد سعود الحسنالسيد / خالد سعود الحسنالسيد / االسعد زروقالسيد / االسعد زروق السيد / أيلي نسناسالسيد / أيلي نسناس

السيد / حاج محمد سبعالسيد / حاج محمد سبع الدكتور / نزار زيودالدكتور / نزار زيود السيد / ناصر بن سالم البوسعيديالسيد / ناصر بن سالم البوسعيدي السيد / بشري بادو السيد / بشري بادو 
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اإلطار القانوني والتشريعي:
▪ مجلة التأمن:

صدرت مجلة التأمن مبوجب القانون رقم 24 لسنة 1992 بتاريخ 1992/03/09 ومت إمتامها وتنقيحها بالقوانن التالية:
- القانون رقم 10 لسنة 1994 بتاريخ 1994/01/31
- القانون رقم 24 لسنة 1997 بتاريخ 1997/04/28
- القانون رقم 91 لسنة 2001 بتاريخ 2001/08/07
- القانون رقم 37 لسنة 2002 بتاريخ 2002/04/01

- القانون رقم 80 لسنة 2003 بتاريخ 2003/12/29 يتعلق بقانون املالية لسنة 2004
- القانون رقم 86 لسنة 2005 بتاريخ 2005/08/15

- القانون رقم 106 لسنة 2005 بتاريخ 2005/12/19 يتعلق بقانون املالية لسنة 2006
- القانون رقم 8 لسنة 2008 بتاريخ 2008/02/13

- القانون رقم 47 لسنة 2014 بتاريخ 2014/07/24
- القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 2008/2/13 املتعلق بإدراج عنوان سادس مبجلة التأمن يخص إحداث "الهيئة العامة للتأمن"؛ 

- القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 2014/7/24 املتعلق بإدراج عنوان سابع مبجلة التأمن يخص "التأمن التكافلي" 
- القانون رقم 71 لسنة 2004 بشأن إحداث نظام التأمن على املرض

- القانــون رقــم 88 لســنة 1980 بتاريــخ 1980/12/31 واملتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 1981 والــذي مبوجبــه مت إقــرار إلزاميــة التأمــن مــن احلريــق 
وتأمــن نقــل البضائــع عنــد التوريــد

- القانون رقم رقم 9 لسنة 1994 بتاريخ 1994/01/31 بشأن املسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء
- قــرار مــن وزيــر املاليــة بتاريــخ 2001/02/27 بشــأن ضبــط قائمــة املدخــرات الفنيــة ملؤسســات التأمــن وطريقــة احتســابها وشــروط توظيــف أمــوال 

تلــك املدخــرات وتعدياتــه
- القانــون 106 لســنة 1986 بتاريــخ 1986/12/31 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 1987 بشــأن الصنــدوق التعاونــي جلبــر األضــرار الفاحيــة الناجمــة 

عــن اجلوائــح الطبيعيــة
- قرار وزير املالية بتاريخ 2002/06/05 بشأن املصادقة على كراس شروط تضبط شروط ممارسة مهمة خبراء التأمن ومعايني األضرار

- قــرار وزيــر املاليــة بتاريــخ 2002/08/08 بشــأن 
عــن  للعمــوم  تعــرض  أن  التــي ميكــن  التأمــن  فــروع 
طريــق البنــوك والــذي مت تعديلــه بقــرار وزيــر املاليــة 

2004/03/10 بتاريــخ 
بتاريــخ   1996 لســنة   113 رقــم  القانــون   -
ــق بقانــون املاليــة لســنة 1997  1996/12/30 يتعل
والــذي مبوجبــه مت إحــداث صنــدوق احلمايــة املدنيــة 
مســاهمات  وحــددت  والطرقــات  اجلــوالن  وســامة 
املؤمــن لهــم ومؤسســات التأمــن يف هــذا الصنــدوق

تعويــض  صنــدوق  تفعيــل  مت   2019 أكتوبــر  يف   -
األضــرار الفاحيــة يف العمــل عبــر تأمينــات يقدمهــا 

الفاحــي التعاونــي  للتأمــن  التونســي  الصنــدوق 
هيكل السوق

خــال  التونســي  للســوق  التأمينيــة  املؤشــرات 
الفتــرة مــن 2016 حتــى 2020  )العملــة باملليون 

دوالر أمريكــي(

سوق التأمن التونسى
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ــد / االســعد زروق الـسـيــ
رئيس االتحاد العام العربى للتأمن - املدير 
العــام لشــركة تعاونيــة التأمــن للتعليــم 

 مــا هــي اهــم القــرارات التــي اتخذمتوهــا واالجنــازات التــي حتققــت 
اثنــاء رئاســتكم لاحتــاد العــام العربــي للتأمني؟

 2018 ســنة  احلمامــات  تونــس  مؤمتــر  انعقــاد  منــذ  االحتــاد  شــهد 
نشــاطه  مجــاالت  جميــع  شــملت  املســتويات  جميــع  علــى  نوعيــة  نقلــة 
يف:  النقلــة  هــذه  إحــداث  مــن  مكنــت  التــي  القــرارات  أهــم  ومتثلــت 
وهــي  مجلســه  عــن  منبثقــة  جلــان  بإحــداث  االحتــاد  حوكمــة  )تغييــر 
بقيــة  وتفعيــل  الداخلــي  التدقيــق  وجلنــة  اإلســتراتيجية  اللجنــة 
العامــة باألمانــة  العاملــن  وجلنــة  املاليــة  بالتوظيفــات  املتعلقــة   اللجــان 
وطبقــا  األســاليب  أحــدث  عبــر  لاحتــاد  جديــد  عــام  أمــن  تعيــن   -
ملعاييــر موضوعيــة وشــفافة، إدخــال االحتــاد يف عالــم الرقمنــة واســتعمال 
ــة نشــاطه وجتــاوز  ــن مواصل ــه م ــة يف نشــاطه مبــا مكن ــا احلديث التكنلوجي
ــم واملتجــدد  ــه الدائ ــى تواصل ــد 19 مــع املحافظــة عل أزمــة جائحــة الكوفي
مــع أعضائــه وتنظيــم ملتقيــات متعــددة عــن بعــد، إرســاء منــاخ عمــل متطــور 
للعاملــن يف األمانــة العامــة لاحتــاد وتطويــر مناهــج عملهــم وتكوينهــم 
ــذل والعطــاء - إجنــاز  ــى الب ــد حفزهــم عل ــة ملزي ــم املهني وتســوية وضعياته
مشــروع البطاقــة البرتقاليــة االلكترونيــة واالنطــاق يف إصدارهــا خــال 
هــذه الســنة، إحــداث مجمــع عربــي لهــذه البطاقــة مــع مــويف ســنة 2022.
مــا هــو الــدور الفعلــي الــذي ميكــن ان يلعبــه االحتــاد العــام العربــي 
للتأمــني خلدمــة ودعــم التأمــني العربــي؟ ومــا هــي النتائــج امللموســة 

لهــذا الــدور والتــي أثــرت علــى حتســني هــذه الصناعــة ؟ 
العربــي  للعمــل  ناجحــة  جتربــة  للتأمــن  العربــي  العــام  االحتــاد  يعتبــر 
ــادل التجــارب  ــة لتب ــد عملي ــى إرســاء تقالي املشــترك. إذ توصــل االحتــاد إل
بتنظيــم مؤمتــرات علــى مســتوى عــال اســتقطبت خبــراء مشــهود لهــم تناولــوا 
مواضيــع متنوعــة تهــم قطــاع التأمــن يف الوطــن العربــي ويف العالــم )مؤمتــر 
االحتــاد، لقــاء قرطــاج، مؤمتــر العقبــة،...( مبــا مكــن األســواق العربيــة 
مــن االســتفادة مــن أهــم التجــارب الدوليــة والعربيــة يف تطويــر أســواقها 
ــة  ــث للمؤسســات التأميني ــودات التحدي ــدرات االســتباقية ومجه ــم الق ودع
وملنتوجاتهــا. كمــا أن اتفاقيــة البطاقــة البرتقاليــة وتطويرهــا لتصبــح بطاقــة 
الكترونيــة متثــل أحــد أهــم املشــاريع الناجحــة للعمــل العربــي املشــترك 
لفائــدة موطنــي أقطارنــا العربيــة وقــد برمــج االحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
اســتعمال  ملزيــد  متنوعــة  مشــاريع   ،2018 لســنة  تونــس  مؤمتــر  منــذ 
ــات يف مجــاالت متعــددة قصــد  ــر قواعــد بيان ــة وتطوي ــة الرقمي التكنولوجي
توفيــر دراســات وأبحــاث علميــة ومعطيــات محينــة ألســواق التأمــن العربيــة 
حــول األخطــار املســتجدة والكبــرى وســبل تأمينهــا واحلــد مــن انعكاســاتها، 
غيــر أن انعكاســات جائحــة كورونــا19- قــد أخــرت اإلجنــاز الفعلــي لهاتــه 

ــة ــرة املقبل املشــاريع والتــي مــن املنتظــر تســريع نســق إجنازهــا خــا الفت
كيف ميكن تطوير عمل االحتاد العام العربي للتأمني؟  

إن الهيكلــة والدينامكيــة اجلديدتــن التــي مت إدخالهمــا علــى عمــل االحتــاد 
ــة مناســبة لدعــم العمــل  ــن أرضي ــي للتامــن مــن شــأنهما تكوي ــام العرب الع

العربــي التأمينــي املشــترك علــى أســس علميــة بوضــع اســتراجتية تشــاركية 
متكاملــة علــى فتــرة زمنيــة معقولــة تتمحــور باألســاس حــول:

ــة  ــدى شــركات التأمــن العربي ــة ل ــا احلديث ــد اســتعمال التكونولوجي - مزي
ــة. ــات التأميني ــاق واعــدة لاســتجابة للحاجي ــة مــن آف ــره الرقمن ــا توف وم

- القيــام بأبحــاث ودراســات اقتصاديــة وماليــة واكتواريــة حــول دور التامــن 
ومنتوجاتــه يف دفــع عجلــة النمــو يف األقطــار العربيــة والتوقــي مــن تأثيــرات 

التغيــرات املتعــددة علــى جميــع املســتويات
العــرب لتمكــن  التأمــن واالكتواريــن  بيانــات خلبــراء  - تكويــن قاعــدة 

شــركات التأمــن العربيــة مــن االســتفادة منهــم ومــن جتاربهــم 
- دعــم الــدور التحكيمــي لاحتــاد العــام العربــي للتامــن يف كل املســائل 

التامينيــة يف األقطــار العربيــة لشــركات التأمــن أعضــاء االحتــاد   
ــن  ــني يف الوط ــة التأم ــه صناع ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــي أه ــا ه م

ــا؟ ــن مواجهته ــف ميك ــي؟  وكي العرب
القاعــدة  هــو ضعــف  العربيــة  التأمــن  تواجهــه صناعــة  حتــد  أهــم  إن 
التأمينيــة لــدى البلــدان العربيــة يف حــن تشــهد بلداننــا علــى غــرار كل 
بلــدان العالــم تنوعــا غيــر مســبوق لألخطــار املســتجدة يف وضــع اقتصــادي 
غيــر مســتقر باإلضافــة للتغيــرات الكبــرى يف املجــال الدميغــرايف والصحــي 
العربيــة يف وضعيــة هشــة جتــاه  مــا ســيجعل األقطــار  واملناخــي. وهــو 
انعكاســات التطــورات املناخيــة وظهــور أخطــار متواتــرة وغيــر مســبوقة مبــا 
ــي  ــن يف الشــأن االقتصــادي واالجتماعــي والتأمين ــب مــن كل املتدخل يتطل
االنكبــاب علــى وضــع خطــط استشــرافية لتطويــر أســواق التأمــن حتــى 
ــة   ــا أن التأخــر النســبي يف اســتعمال الرقمن ــات املناســبة كم ــر الضمان توف
والتكنولوجيــة احلديثــة ميثــل حتــد كبيــر لصناعــة الـــتأمن العربيــة ومــا 
يتطلــب ذلــك مــن اســتثمارات كبيــرة ومــوارد بشــرية متنوعــة قصــد اعتمــاد 
أفضــل احللــول التأمينيــة ملواطنــن يتطلعــون إلــى مزيــد مــن احلمايــة بأقــل 
كلفــة ممكنــة. مــن جهــة أخــرى، متثــل املعاييــر الدوليــة للســامة واإلفصــاح 
املالــي وقواعــد احلوكمــة والتصــرف الرشــيد وآليــات الرقابــة علــى األنشــطة 
ــا كبيــرا لصناعــة التأمــن العربيــة حتــى يتــم اعتمــاد هــذه  التأمينيــة حتدي
املعاييــر بصفــة تدريجيــة ومتكــن شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن العربيــة 
مــن االســتجابة ملتطلباتهــا يف أفضــل الظــروف. وهــي متثــل فرصــة مناســبة 
ــى  ــادرة عل ــة الق ــات التأميني ــات واملجمع ــة لتشــجيع التكت لألقطــار العربي

ــة علــى نطــاق دولــي.  مجابهــة املنافســة العامليــة وملــا ال كــي تصبــح فاعل
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33املؤمتر العام      لالحتاد العام العربى للتأمني

■ اإلطار القانوني والتشريعي:
1- اإلطار القانوني املنظم لصناعة التأمني

- القانــون رقــم 31/88 بتاريــخ 1988/07/19 واملتمــم لألمــر رقــم 74-15 بتاريــخ 1974/01/30 بشــأن إلزاميــة التأمــن علــى الســيارات وبنظــام 
التأمــن علــى األضــرار.

- األمر رقم 07/95 بتاريخ 1995/01/25 بشأن التأمينات.
- األمر رقم 06/96 بتاريخ 1996/01/10 بشأن تأمن قروض الصادرات.

- األمر رقم 12/03 بتاريخ 2003/08/26 بشأن إلزامية التأمن على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا.
- القانون رقم 04/06 بتاريخ 2006/02/20 املعدل واملتمم لألمر رقم 07/95 بتاريخ 1995/01/25 بشأن التأمينات.

2- املراسيم التنفيذية :
- املرسوم التنفيذي رقم 95-338 بتاريخ 1995/10/30 بشأن إعداد قائمة عمليات التأمن وحصرها.

- املرسوم التنفيذي رقم 95-339 بتاريخ 1995/10/30 املتضمن صاحيات املجلس الوطني للتأمينات وتكونيه وتنظيم عمله.
- املرســوم التنفيــذي رقــم 95-340 بتاريــخ 1995/10/30 الــذي يحــدد شــروط منــح وســطاء التأمــن التراخيــص املهنيــة وســحبها ومكافأتهــم 

ومراقبتهــم.
- املرسوم التنفيذي رقم 95-341 بتاريخ 1995/10/30 املتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمن.

- املرسوم التنفيذي رقم 95-342 بتاريخ 1995/10/30 بشأن االلتزامات املقننة.
- املرسوم التنفيذي رقم 95-343 بتاريخ 1995/10/30 بشأن حدود شركات التأمن على الوفاء.

- املرسوم التنفيذي رقم 95-344 بتاريخ 1995/10/30 بشأن احلد األدنى لرأسمال شركات التأمن.
- املرسوم التنفيذي رقم 95-409 بتاريخ 1995/12/09 بشأن التنازل اإللزامي يف مجال إعادة التأمن.

- املرسوم التنفيذي رقم 95-410 بتاريخ 1995/12/09 بشأن مختلف تركيبات تأمينات األشخاص.
- املرســوم التنفيــذي رقــم 95-411 بتاريــخ 1995/12/09املتضمــن إلزاميــة تأمــن األشــخاص الطبيعيــن واملعنويــن عــن مســؤوليتهم املدنيــة يف 

ــور. ــي تســتقبل اجلمه اســتغال املنشــآت الت
- املرســوم التنفيــذي رقــم 95-412 بتاريــخ 1995/12/09 الــذي يحــدد البضائــع ومعــدات التجهيــز التــي تســتورد عــن طريــق البحــر واجلــو وُتعفــى مــن 

إلزاميــة التأمــن لــدى شــركات التأمــن املعتمــدة يف اجلزائــر.
- املرســوم التنفيــذي رقــم 95-413 بتاريــخ 1995/12/09 بشــأن إلزاميــة تأمــن الشــركات واملؤسســات التابعــة للقطاعــات االقتصاديــة واملدنيــة عــن 

مســؤوليتهم املدنيــة.
- املرسوم التنفيذي رقم 95-414 بتاريخ 1995/12/09 بشأن إلزامية التأمن يف البناء عن مسؤولية املتدخلن املدنية واملهنية.

- املرسوم التنفيذي رقم 95-415 بتاريخ 1995/12/09 بشأن إلزامية التأمن عن احلريق.
- املرسوم التنفيذي رقم 95-416 بتاريخ 1995/12/09 الذي يحدد شروط وكيفيات ضمان األخطار الزراعية.

- املرســوم التنفيــذي رقــم 96-46 بتاريــخ 1996/01/17 الــذي يحــدد شــروط اعتمــاد خبــراء ومحافظــن يف العواريــات لــدى شــركات التأمــن وشــروط 
ممارســتهم وشطبهم.

- املرسوم التنفيذي رقم 96-47 بتاريخ 1996/01/17 بشأن تعريفات األخطار يف مجال التأمن.
- املرسوم التنفيذي رقم 96-48 بتاريخ 1996/01/17 الذي يحدد شروط التأمن وكيفياته يف مجال املسؤولية املدنية عن املنتوجات.

- املرســوم التنفيــذي رقــم 96-49 بتاريــخ 1996/01/17 الــذي يحــدد قائمــة املبانــي العموميــة املعفــاة مــن إلزاميــة تأمــن املســؤولية املهنيــة واملســؤولية 
العشرية.

- املرسوم التنفيذي رقم 96-235 بتاريخ 1996/07/02 الذي يحدد شروط تسيير األخطار املغطاة بتأمن القرض عن التصدير وكيفيته.
- املرسوم التنفيذي رقم 96-267 بتاريخ 1996/08/03 الذي يحدد شروط منح شركات التأمن و/أو إعادة التأمن االعتماد وكيفيات منحه.

- املرســوم التنفيــذي رقــم 98-312 بتاريــخ 1998/09/30 املعــدل للمرســوم التنفيــذي رقــم 96-409 بتاريــخ 95/12/09 بشــأن التنــازل اإللزامــي 
يف مجــال إعــادة التأمــن.

- املرســوم التنفيــذي رقــم 99-75 بتاريــخ 1999/04/11 املعــدل واملتمــم للمرســوم التنفيــذي رقــم 96-235 بتاريــخ 1996/07/02 الــذي يحــدد 
شــروط األخطــار املغطــاة بتأمــن القــرض عــن التصديــر وكيفياتــه.

- املرســوم التنفيــذي رقــم 07-137 بتاريــخ 2007/05/19 املعــدل واملتمــم للمرســوم التنفيــذي رقــم 95-339 بتاريــخ 1995/10/30 املتضمــن 
صاحيــات املجلــس الوطنــي للتأمينــات وتنظيمــه وعملــه.

- املرسوم التنفيذي رقم 138/07 بتاريخ 2007/05/19 الذي يحدد مهام مركزية األخطار وتنظيمها وسيرها.
- املرســوم التنفيــذي رقــم 152/07 بتاريــخ 2007/05/20 املعــدل واملتمــم للمرســوم التنفيــذي رقــم 96-267 بتاريــخ 1996/08/03 الــذي يحــدد 

شــروط منــح شــركات التأمــن و/أو إعــادة التأمــن االعتمــاد وكيفيــات منحــه.

سوق التأمن الجزائرى
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- املرســوم التنفيــذي رقــم 153/07 بتاريــخ 2007/05/20 الــذي يحــدد كيفيــات وشــروط توزيــع منتوجــات التأمــن عــن طريــق البنــوك واملؤسســات 
املاليــة ومــا شــابهها وشــبكات التوزيــع األخــرى.

- املرســوم التنفيــذي رقــم 220/07 بتاريــخ 2007/07/14 الــذي يحــدد شــروط اعتمــاد خبــراء ومحافظــي العواريــات وخبــراء التأمــن لــدى شــركات 
التأمــن وشــروط ممارســة مهامهــم وشــطبهم.

- املرسوم التنفيذي رقم 213/08 بتاريخ 2008/04/29 الذي يحدد مهام جلنة اإلشراف للتأمينات.
- املرسوم التنفيذي رقم 09-13 بتاريخ 2009/01/11 الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لشركات التأمن ذات الشكل التعاضدي.

- املرسوم التنفيذي رقم 09-111 بتاريخ 2009/04/07 الذي يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان املؤمن لهم وسيره وكذا شروطه املالية.
- املرســوم التنفيــذي رقــم 09-375 بتاريــخ 2009/11/16 املعــدل واملتمــم ملرســوم التنفيــذي رقــم 95-344 بتاريــخ 1995/10/30 بشــأن احلــد 

األدنــى لرأســمال شــركات التأمــن.
- املرســوم التنفيــذي رقــم 10-207 بتاريــخ 2010/09/09 املعــدل واملتمــم للمرســوم التنفيــذي رقــم 95-409 بتاريــخ 1995/12/09 بشــأن التنــازل 

اإللزامــي يف مجــال إعــادة التأمــن.
- املرسوم التنفيذي رقم 13-114 بتاريخ 2013/03/28 بشأن االلتزامات املنظمة لشركات التأمن وإعادة التأمن.

- املرســوم التنفيــذي رقــم 13-115 بتاريــخ 2013/03/28 املعــدل واملتمــم للمرســوم التنفيــذي رقــم 95-343 بتاريــخ 1995/10/30 بشــأن حــدود 
قــدرة شــركات التأمــن علــى الوفــاء.

- املرسوم التنفيذي رقم 21-81 بتاريخ 2021/02/23 واملحدد لشروط وكيفيات ممارسة التأمن التكافلي.
3- القرارات :

ــى إدارة  ــق الواجــب إرســالها مــن طــرف شــركات التأمــن و/أو إعــادة التأمــن إل ــذي يحــدد قائمــة الوثائ ــخ 1996/07/22 ال - القــرار رقــم 04 بتاري
ــة وأشــكالها. املراقب

- القــرار رقــم 05 بتاريــخ 1996/07/23 الــذي يحــدد قائمــة الدفاتــر والســجات التــي متســكها شــركات التأمــن و/أو إعــادة التأمــن ووســطاء التأمــن 
وأشكالها.

- القــرار رقــم 07 بتاريــخ 1996/10/02 الــذي يحــدد النســب الدنيــا الواجــب تخصيصهــا لــكل نــوع مــن التوظيفــات التــي تقــوم بهــا شــركات التأمــن 
و/أو إعــادة التأمــن.

- القــرار رقــم 01 بتاريــخ 2002/01/07 املعــدل واملتمــم للقــرار رقــم 07 بتاريــخ 96/10/02 الــذي يحــدد فيــه النســب الدنيــا الواجــب تخصيصهــا 
لــكل نــوع مــن التوظيفــات التــي تقــوم بهــا شــركات التأمــن و/أو إعــادة التأمــن.

- القرار رقم 180 بتاريخ 2007/01/28 الذي يحدد كيفيات وشروط فتح مكاتب متثيل شركات التأمن و/أو إعادة التأمن.
ــة ومــا شــابهها وكــدا  - القــرار رقــم 195 بتاريــخ 2007/08/06 الــذي يحــدد منتوجــات التأمــن املمكــن توزيعهــا بواســطة البنــوك واملؤسســات املالي

النســب القصــوى لعمولــة التوزيــع.
- القرار رقم 165 بتاريخ 2008/02/20 الذي يحدد النسبة القصوى ملساهمة بنك أو مؤسسة مالية يف رأسمال شركة تأمن و/أو إعادة تأمن.

- القرار رقم 166 بتاريخ 2008/02/20 الذي يحدد كيفيات فتح فروع لشركات تأمن أجنبية.
- القــرار بتاريــخ 2010/10/28 الــذي يحــدد نســبة االشــتراك الســنوي لشــركات التأمــن و/أو إعــادة التأمــن وفــروع شــركات التأمــن األجنبيــة املعتمــدة 

يف صنــدوق ضمــان املؤمــن لهــم وكــذا كيفيــات تســديده وأجــل حتصيلــه.
- القرار بتاريخ 2014/03/30 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء املجلس الوطني للتأمن.

- القرار بتاريخ 2016/05/14 بشأن متثيل االلتزامات املقتنة لشركات التأمن و/أو إعادة التأمن.
- القــرار بتاريــخ 2016/05/15 املتضمــن املوافقــة علــى رخصــة ممارســة النشــاط علــى مســتوى الســوق اجلزائريــة للتأمــن املســلمة لسماســرة األجانــب 

يف إعــادة التأمــن.
4- املقررات:

- املقــرر رقــم 43 بتاريــخ 2002/07/29 املتضمــن تعيــني املســتفيد مــن التنــازل اإللزامــي إلعــادة التأمــني وحتديــد القواعــد التــي ينبغــي 
احترامهــا يف عمليــات إلعــادة التأمــني.

www.joradp.dz :ماحظة: ميكن االطاع على محتوى هذه النصوص عن طريق املوقع اإللكتروني التالي
■ هيكل السوق

وضــع املشــرع اجلزائــري هيئــات إداريــة متخصصــة يف تنظيــم الســوق وميكــن تقســيمها حســب الهيئــات واملؤسســات واألجهــزة التــي تكــون الســوق اجلزائــري 
كمــا يلــي: )الهيئــات اإلداريــة املتدخلــة يف ســوق التأمــن - الشــركات املكونــة لســوق التأمــن وإعــادة التأمــن - وســطاء التأمــن - خبــراء التأمــن،- أدوات 

السوق.
 - املؤشرات التأمينية للسوق اجلزائري خال الفترة من 2016 حتى 2020  )العملة باملليون دوالر أمريكي(

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 947,932,879 953,677,027 1,107,635,458 1,062,847,450 1,056,018,643 1,081,907,443 الغير حياة 

 95,314,353 96,537,305 118,117,425 107,733,628 118,037,359 104,034,082 حياة 
 1,043,247,233 1,039,937,113 1,225,752,882 1,170,581,078 1,174,056,002 1,185,941,525 إجمالي األقساط
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33املؤمتر العام      لالحتاد العام العربى للتأمني

السيد / بن ميسيه يوسف
رئيــس االتحــاد الجزائــري لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن - رئيــس 
 CAAT مجلس إالدارة والرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية للتأمينات

كيف تستعدون إلجناح املؤمتر 33؟
ــة بســبب  ــرة طويل ــذ فت ــا االســتعدادات من ــد بدأن ــم لق ــى عليك ــا ال يخف كم
تكونــت جلنتــن  الغــرض،  ولهــذا  الكورونــا  أزمــة  أحدثتــه  الــذي  تاجيــل 
اللجنــة العليــا؛ مــن االحتــاد اجلزائــري واالحتــاد العــام العربــي وجلنــة كبيــرة 
انبثقــت عنهــا عــدة جلــان إحداهمــا يف مدينــة وهــران ملتابعــة االســتعدادات 
االجتماعــات  مــن  بالعديــد  اللجــان  هــذه  كل  قامــت  لقــد  االرض،  علــى 
والتحضيــرات، كمــا انتقلــت اللجنــة العليــا إلــى وهــران مرتــن واجتمعــت مــع 
اللجنــة املحليــة وكانــت إحــدى هــذه االجتماعــات بحضــور رئيــس وأمــن عــام 

االحتــاد العــام العربــي للتأمــن.
ولقــد مت خــال هــذه االجتماعــات متابعــة االســتعدادات وزيــارة مركــز 
املؤمتــرات ومت االتفــاق مــع  13 فنــدق مــن فئــة  أربعــة وخمــس جنــوم 
الســتقبال املشــاركن والذيــن جتــاوز عددهــم 1200 مــن 35 بلــد، ميثلــون 
ووســطاء  تأمــن  وإعــادة  تأمــن  مــن شــركات  الصناعــة  أطيــاف  جميــع 

وخدمــات طبيــة.
كمــا قمنــا بســتأجار طائــرة لنقــل املســافرين مــن مطــار اجلزائــر إلــى وهــران 
وقامــت األمــان العامــة بســتإجار طائــرة أخــرى لنقــل املســافرين مــن القاهــرة 
إلــى وهــران كمــا ســيتم تخصيــص أســطول مــن احلافــات والســيارات 
لنقــل املشــاركن مــن اجلزائــر إلــى وهــران ومــن مقــرات إقامتهــم إلــى مركــز 

املؤمتــرات. 
مــع شــركة  باالتفــاق  التنظيــم بشــكل مهنــي قمنــا  يكــون  أن  أجــل  ومــن 
توفيــر كل مســتلزمات جنــاح  للعمــل علــى  وتنظيــم مؤمتــرات  اتصــاالت 
املؤمتــر 33 ابتــداء مــن املنصــة االلكترونيــة إلــى كل التفاصيــل اللوجيســتية 

و تنظيــم جلســات املؤمتــر.  
بالنظــر إلــى الوضــع احلالــي اجلديــد، مــا هــي توقعاتكــم جللســات 

املؤمتــر ان تقــدم لصناعــة التامــني العربيــة؟
سؤال مهم جدا ولو أن االجابة عليه تقتضي وقتا طويا.

ــا التــي أفــرزت وضعــا  هــذا املؤمتــر يأتــي يف ســياق مــا بعــد أزمــة الكورون
جديــًدا علــى الصعيــد العاملــي. كمــا أن الفتــرة االخيــرة عرفــت تصــارع 
لألحــداث متثــل يف االزمــة الروســية األوكرانيــة، والضغوطــات االقتصاديــة 
مــن تضخــم وركــود واضطرابــات يف ساســل التوريــد، لهــذا فاملوضــوع 
ــى صناعــة  ــه عل ــد وتداعيات ــاه هــو "الوضــع اجلدي ــذي اقترحن االساســي ال

ــي للتأمــن". ــات وهــل مــن فــرص للســوق العرب ــا هــي التحدي التأمــن: م
لهــذا دعونــا عــدد مــن الرؤســاء التنفيذيــن وكبــار مــدراء شــركات التأمــن 
مــن  تواجهــه  ومــا  الراهنــة  املرحلــة  يف  التأمــن  صناعــة  عــن  للتحــدث 
حتديــات والفــرص التــي ميكــن لصناعــة التأمــن العربيــة أن تســتفيد منهــا.
بصفتكــم الرئيــس القــادم لاحتــاد، مــا هــي الــورش األساســية التــي 

تنــون اطاقهــا مــع األمانــة العامــة لاحتاد؟
لقــد بدأنــا كمجلــس وأمانــة عامــة لاحتــاد العديــد مــن الــورش يف املرحلــة 
املاضيــة أذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر احلوكمــة، رقمنــة كل 

أنشــطة االحتــاد واجنــاح الربــط اإللكترونــي للبطاقــة االلكترونيــة وجعــل 
االحتــاد املرجــع االساســي يف مــا يخــص كل املعلومــات التــي تخــص االســواق 
ــل  ــع العم ــة سنســتمر يف نفــس االجتــاه م ــة القادم ــة، وخــال املرحل العربي

علــى امتــام الربــط االلكترونــي وإنشــاء مجمعــة للبطاقــة البرتقاليــة.
علــى مســتوى التكويــن ونشــر الثقافــة التأمينيــة البــد وأن نقــوم مببــادرات 
مــع املعاهــد التأمينيــة املختصــة وأخــص بالذكــر منهــا معهــد التأمــن العربــي 
ومعهــد متويــل التنميــة باملغــرب العربــي والــذي مت توقيــع مذكــرة تفاهــم معــه 

وكذلــك معهــد التأمــن املصــري.
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الســيد / حــاج محمد ســبع
رئيــس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
)CCR( لشــركة املركزيــة إلعــادة التأمــن

مــا رايكــم يف املوضوعــات التــي ســوف يتــم مناقشــتها خــال املؤمتــر 
العــام الثالــث والثاثــون؟

محــور الطبعــة الثالثــة والثاثــن هــو "الوضــع اجلديــد وتداعياتــه علــى 
صناعــة التأمــن" ومــن خالــه ســوف تناقــش عــدة مواضيــع علــى غــرار : 
األزمــة الصحيــة وتأثيراتهــا علــى ســوق التأمــن العاملــي ، املخاطــر الناشــئة 
و  التأمــن…  إدارة  وتنظيــم  التكنولوجيــة  التحــوالت   ، التأمــن  ومنتجــات 
تعــد موضوعــات مهمــة ملســتقبل قطــاع التأمــن وتخــص كل التحديــات 
التــي ميكــن أن تشــكل عائقــا لتطــور هــذا القطــاع، فالتطــرق ملثــل هــذه 
املوضوعــات يصــب يف خانــة التعــرف علــى هــذه املعوقــات مــن أجــل تنشــيط 
الــذكاء اجلماعــي للســعي إليجــاد احللــول لهــذه األخطــار اجلديــدة املتنامية.
مــا هــي أهميــة املؤمتــر العــام الثالــث والثاثــون بالنســبة لصناعــة 

التامــني العربيــة ؟  ومــا هــي أهميتــه للســوق اجلزائريــة؟
بــن  والعاقــات  الروابــط  تعزيــز  و  التنســيق  زيــادة  يف  أهميتــه  تكمــن 
األعضــاء وهيئــات التأمــن العربيــة مــن أجــل االســتمرار يف حتفيــز صناعــة 
ــدول لتنميتهــا و تطويرهــا وحتقيــق التكامــل فيمــا بــن  التأمــن يف هــذه ال
األســواق العربيــة التــي تعتبــر الســوق اجلزائريــة مــن بــن أهمهــا.  املؤمتــر 
الثالــث والثاثــون ســوف يكــون ال محالــة فرصــة للســوق اجلزائــري لتثمــن 
ــر مــن هــذه  ــي و اإلقليمــي وســوف يكــون ســوقنا املســتفيد األكب دوره املحل

ــة. ــت أم اجتماعي ــة كان ــدة، فني ــى كل األصع التظاهــرة عل

التأمــني  صناعــة  تطويــر  يف  العربــي  االحتــاد  دور  تــرون  كيــف 
العربيــة؟

لإلحتــاد العربــي دور مفصلــي يلعبــه يف تطويــر صناعــة التأمــن مــن خــال 
تدعيــم التنســيق بــن األســواق وهيئــات التأمــن العربيــة وتوثيــق أواصــر 
األعضــاء  مصالــح  حمايــة  علــى  يســهر  أنــه  كمــا  بينهــا،  فيمــا  التعــاون 
ــة و تطويرهــا وحتســن جــودة  ــن األســواق العربي ــل ب ــق التكام ــة حتقي بغي

اخلدمــات التــي تقدمهــا شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن العربيــة
ولقــد جتســد هــذا الــدور يف الواقــع مــن خــال عــدة خدمــات قدمهــا اإلحتاد 
لقطــاع التأمــن العربــي نذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصر : إطاق وتســيير 
البطاقــة البرتقاليــة إلكترونيــاً؛ إنشــاء أقطــاب للتأمــن وإعــادة التأمــن بــن 
الشــركات األعضــاء؛ نشــر مجلــة متخصصــة تتنــاول مواضيــع التأمــن؛ 

إنشــاء املعهــد العربــي للتأمــن...

■ اإلطار القانوني والتشريعي:
- قانون شركات ووكاء التأمن رقم )24( لسنة 1961م 

- قرار وزاري رقم 181 لسنة 2003 بشأن تنظيم مهنة مخمني التأمن
- القرار رقم 578 لسنة 2013 بتعديل القرار الوزاري رقم 510 لسنة 2011 بشأن األموال التي تبقيها شركات التأمن لديها يف دولة الكويت

- قرار وزاري رقم )510( لسنة 2011 بشأن األموال التي تبقيها شركات التأمن لديها يف دولة الكويت
- قرار وزاري رقم )511( لسنة 2011م بشأن ضوابط تأسيس شركات التأمن وإعادة التأمن 

- القرار رقم 579 لسنة 2013 بتعديل القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط تأسيس شركات التأمن وإعادة التأمن
- مرسوم بقانون رقم )25( لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات 

- قرار وزاري رقم )81( لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمن وإعادة التأمن ووكاء التأمن
- قرار وزاري رقم )412( لعام 2013 بشأن الضوابط والتعليمات املنظمة ألعمال شركات التـأمن ووكائها والوسطاء )اخلاص بغسيل االموال(
- القرار رقم 578 لسنة 2013 بتعديل القرار الوزاري رقم 510 لسنة 2011 بشأن األموال التي تبقيها شركات التأمن لديها يف دولة الكويت

- قرار وزاري رقم )316( لسنة 2014 بشأن تشكيل جلنة التأمن االستشارية
- القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن املعامات اإللكترونية 

- القرار الوزاري رقم )149( لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمن ووسطاء إعادة التأمن ووكاء التأمن 
- القرار الوزاري رقم )158( لسنة 2015 بشأن فروع شركات التأمن األجنبية

سوق التأمن الكويتى
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33املؤمتر العام      لالحتاد العام العربى للتأمني

 2016 2017 2018 2019 2020 
 747,607,261 843,335,925 714,403,619 1,250,181,251 683,593,590 الغير حياة 

 982,820,551 868,209,915 764,543,503 186,915,165 454,370,148 حياة 
 1,730,427,812 1,711,545,840 1,478,947,122 1,437,096,415 1,137,963,738 إجمالي األقساط

 

الســيد / خالد ســعود الحسن
رئيس االتحاد الكويتي للتامن عضو مجلس االدارة و الرئيس 
التنفيــذي ملجموعــة الخليــج للتامــن جــي أى جــي - الكويــت 

البلــدان  مــن  العديــد  يف   GIG مجموعــة  تواجــد  إلــى  بالنظــر 
العربيــة، مــا الــذي ترونــه ضروريــا لتشــجيع انتشــار الشــركات 

االصليــة؟ بلدانهــا  خــارج  العربيــة 
ان مــن اهــم الدوافــع التــي تســاعد علــي االســتثمار يف اســواق التأمــن يف 
الــدول العربيــة هــي زيــاده رؤوس امــوال شــركات التأمــن العربيــة وتطويــر 
وتخفيــض  االســتثمار  اجــراءات  وتســهيل  االجنبــي  االســتثمار  قوانــن 
الضرائــب اضافــه الــي االســتقرار االمنــي واالقتصــادي وزيــاده التأمينــات 
االلزاميــة واحلــد مــن فــرض قيــود علــي حتويــل االربــاح والقطــع االجنبــي 
ــاج شــركات التأمــن العربيــة ان يكــون لهــا اســتراتيجيه واهــداف  كمــا حتت
ــار  ــه االجــل مــن وراء هــذا االســتثمار وعليهــا اختي واضحــة ومحــدده طويل

ــادره ــا ومنتجــات وخدمــات ق ــه وتكنولوجي ــه حصيف ــه وفني ــاده اداري قي
علــي املنافســة يف اســواق جديــده اضافــه الــي حتليــل جيد ومســبق للمخاطر 

التــي قــد تواجههــا وقدرتهــا علــي حتمــل تلــك املخاطر.
كيــف ميكــن لاحتــاد الكويتــي للتامــني والســوق الكويتــي أن يدعــم 

عمــل االحتــاد العــام العربــي للتأمــني ومــا هــي اقتراحاتكــم؟
ان االحتــاد الكويتــي للتأمــن علــي امت االســتعداد للتعــاون مــع االحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن يف كافــه املجــاالت ويعمــل علــي قيــام كافــه شــركات التأمــن 
الكويتيــة لانضمــام لهــذا االحتــاد كأعضــاء ملتزمــن وتزويــد االحتــاد العــام 
بــكل البيانــات واالحصائيــات الهامــه عــن اعمــال شــركات التأمــن ونتائــج 

الســوق وقوانــن التأمــن وايــه مســتجدات جديــده 
كمــا انــه علــي اســتعداد الســتضافه املؤمتــر العــام لاحتــاد يف املســتقبل كمــا 
يســعد االحتــاد الكويتــي ان يدعــم مبــادرات االحتــاد العــام يف كل  مــا يخــدم 
صناعــه التأمــن العربيــة واملشــاركة يف اللجــان الفنيــة التابعــة لاحتــاد 

العــام ودعمهــا بالكــوادر الفنيــة واإلداريــة يف ســوق التأمــن الكويتيــة.
كيــف ميكــن لاحتــاد العــام العربــي للتأمــني أن يخــدم صناعــة 

التأمــني العربيــة بشــكل أفضــل؟
يلعــب االحتــاد العــام العربــي للتأمــن دورا هامــا يف دعــم وتطويــر صناعــه 
التأمــن العربيــة وقــد كان لــه العديــد مــن املســاهمات الناجحــة يف التدريــب 
ــن شــركات  ــل ب ــات العم ــر عاق ــر تشــريعات التأمــن وتطوي ــي وتطوي الفن
ــاج االحتــاد  ــة. يحت ــة واألجنبي ــة يف مختلــف األســواق العربي التأمــن العامل
العــام ان يلعــب دورا أكبــر امــام هيئــات االشــراف والرقابــة يف االســواق 
العربيــة وان يتــم االخــذ بجديــه واهتمــام بتوصياتــه ومقترحاتــه املعلنــة 
يف مؤمتــره العــام وان تتعــاون معــه هيئــات االشــراف يف الضغــط علــى 
جميــع شــركات التأمــن يف أســواقها باالنضمــام لعضويــة هــذا االحتــاد 
ــه  ــه يف اي ــه ومقترحات ــك االســتئناس برأي ــة وكذل ــع اشــتراكات العضوي ودف
اجــراءات او تعديــات علــي قوانيــن التأمــن وخصوصــا يف تقليــص عــدد 
الشــركات العاملــة يف اســواقها عــن طريــق رفــع احلــد األدنــى لــرأس املــال 
او الدمــج والضغــط للحصــول علــي تصنيــف املــاءة املاليــة واالحتياطيــات 

ــة الســليمة . الفني

- القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2015 بشأن رسوم تراخيص التأمن
- قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

-  القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن جتديد إجازات شركات التأمن 
- القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 بخصوص جتديد إجازات شركات التأمن
- القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2019 بخصوص جتديد اجازات شركات التامن

- القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة خبير اكتواري
هيكل السوق

يتكون السوق الكويتي: )الهيئات اإلدارية املتدخلة يف سوق التأمن، الشركات املكونة لسوق التأمن وإعادة التأمن، وسطاء التأمن، مخمني تأمن(
املؤشرات التأمينية للسوق الكويتي خال الفترة من 2016 حتى 2020  )العملة باملليون دوالر أمريكي(
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1,494,584,961 1,369,207,591 1,257,237,539 969,304,601 773,630,795 5,495,628,409 الغير حياة 
 1,531,739,154 1,178,710,317 978,299,237 678,789,807 570,537,003 4,625,704,783 حياة 

 3,026,324,115 2,547,917,907 2,235,536,776 1,648,094,408 1,344,167,798 10,121,333,192 إجمالي األقساط
 

سوق التأمن املصرى
اإلطار القانوني املنظم لصناعة التأمني

يتكون اإلطار القانوني الذي ينظم سوق التأمن املصري من عدة تشريعات وقواعد تتمثل يف:
- القانون رقم 10 لسنة 1981 و تعدياته والئحته التنفيذية .

- الائحة التنفيذية للقانون رقم )10( لسنة 1981 الصادره بقرار وزير األقتصاد والتعاون الدوىل رقم )362( لسنة 1999 وتعدياتها.
- القانــون رقــم 118 لســنة 2008 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اإلشــراف والرقابــة علــى التأمــن فــى مصــر الصــادر بالقانــون رقــم 10  لســنة 1981 

والــذى يســتهدف اآلتــي:
● إنتقال أسلوب الرقابة على كافة املنشآت املزاولة لنشاط التأمن وإعادة التأمن إلى أسلوب الرقابة على أساس تقييم وإدارة املخاطر.

● إنشــاء احتــاد بــن شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن وجمعيــات التأمــن يحــل محــل االحتــاد الســابق مــع جعــل عضويتــه إلزاميــة لكافــة الشــركات 
واجلمعيــات اخلاضعــة للقانــون .

● حتقيــق التخصــص يف مزاولــة النشــاط التأمينــي، عــن طريــق الفصــل بــن مزاولــة فــروع تأمينــات احليــاة مــن جهــة وفــروع تأمينــات املمتلــكات مــن جهــة 
أخــرى .

● رفع احلد األدنى لرأس املال املصدر لشركة التأمن إلى مبلغ 60 مليون جنيه.
● إعادة تنظيم مهنة الوساطة التأمينية والسماح للشخصيات اإلعتبارية مبمارستها.

- قانــون تنظيــم الرقابــة علــى األســواق واألدوات املاليــة غيــر املصرفيــة الصــادر بالقانــون رقــم 10 لســنة 2009 والــذي مبوجبــه مت إنشــاء الهيئــة العامــة 
للرقابــة املاليــة.

- القانون رقم 118 لسنة 2008 والئحته التنفيذية .
- قانــون رقــم 72 لســنة 2007 بإصــدار قانــون التأمــن اإلجبــاري عــن املســئولية املدنيــة الناشــئة عــن حــوادث مركبــات النقــل الســريع داخــل جهوريــة 

مصــر العربيــة.
- قرار وزاري رقم 217 لسنة 2007 بإصدار الائحة التنفيذية لقانون التأمن اإلجباري الصادر بالقانون رقم 72 لسنة . 2007

- قانون شركات املساهمة رقم )159( لسنة 1981 والئحته التنفيذية.
ــاً مــن  ــع وثائقــة الكرتوني ــة رقــم )902( لســنة 2016 بشــأن تعريــف التأمــن متناهــى الصغــر والضوابــط التنفيذيــة إلصــدار وتوزي - قــرار رئيــس الهيئ

خــال شــبكة نظــم املعلومــات.
- قــرار رئيــس الهيئــة رقــم )805( لســنة 2016 بشــأن ضوابــط املواقــع اإللكترونيــة لشــركات ووســطاء التأمــن أو إعــادة التأمــن علــى شــبكة املعلومــات 

الدوليــة.
- قــرار رئيــس الهيئــة رقــم )730( لســنة 2016 بشــأن الضوابــط التنفيذيــة لوثائــق التأمــن النمطيــة املمكــن إصدارهــا وتوزيعهــا الكرتونيــاً مــن خــال 

شــبكات نظــم املعلومــات وفقــاً آلخــر تعديــل.
- قــرار رئيــس الهيئــة رقــم )729( لســنة 2016 بشــأن الضوابــط التكنولوجيــة وقواعــد تأمــن املعلومــات املرتبطــة بإصــدار وتوزيــع شــركات التأمــن لبعــض 

وثائــق التأمــن النمطيــة الكرتونيــاً مــن خــال شــبكات نظــام املعلومــات .
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )70( لسنة 2016 بشأن دليل تطبيق معايير املحاسبية املصرية على قطاع التأمن.

هيكل السوق
1- الهيئة العامة للرقابة املالية

2- شركات التأمن
3- صناديق التأمن اخلاصة

4- صناديق التأمن احلكومية
5- مجمعات التأمن

6- االحتادات و األجهزة املعاونة
7- خبراء ووسطاء التأمن

املؤشرات التأمينية للسوق املصري خال الفترة من 2016 حتى 2021  )العملة باملليون دوالر أمريكي(
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ــريى ــالء الزه ــد / ع الـسـيــ
رئيــس االتحــاد املصــرى لشــركات التأمــن - 
العضو املنتدب لشركة GIG للتأمن - مصر 

بدايــة امتنــي ان يوفقكــم اهلل لنجــاح هــذا املؤمتــر والــذي يعــد النســخة 
االولــي منــذ توليكــم االمانــة

وانــي لعلــي يقــن وثقــة ان االمانــة العامــة لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
حتــت قيادتكــم الرشــيدة ســتكون علــي مســتوي احلــدث الهــام وســتبذل 

قصــاري جهدهــا الخــراج هــذا املؤمتــر يف افضــل صــورة ممكنــة 
ان شــعار املؤمتــر يعبــر بصــدق عــن اهميــة دراســة الوضــع اجلديــد لســوق 

التامــن وتداعياتــه
مــن  العديــد  علينــا  فرضــت  احلاليــة  االوضــاع  ان  نظــري  وجهــة  ومــن 
املوضوعــات رمبــا يكــون بعضهــا لــم يــدر بخلــد مــن وضــع هــذا العنــوان 

للتأمــن العربــي  العــام  االحتــاد  والثاثــون  الثالــث  العــام  للمؤمتــر 
وعلينــا ان نقــوم بدراســة متأنيــة للموضوعــات التاليــة والتــي يجــب دراســتها 

اثنــاء انعقــاد املؤمتــر 
ــا  ــي اســواق التأمــن ومنه ــة عل ــات احلــرب الروســية االوكراني اوال : تداعي

بالطبــع ســوق التأمــن العربيــة
ثانيــا ؛ االثــار التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا واثارهــا الســلبية وااليجابيــة علــي 

شــركات التأمــن واعــادة التامــن العربية
ثالثــا : تطبيــق املعاييــر املحاســبية اجلديــدة ومتــي اســتعداد شــركات التامــن 

واعــادة التامــن العربيــة لهــا ، واالثــار املترتبــة علــي تطبيقهــا 
ــي اســتدامة ومنــو اســواق التامــن  ــة واثارهــا عل ــرات املناخي رابعــا : التغيي

العربيــة وخطــط مواجهتهــا واحلــد مــن اثارهــا
خامســا : اثــر االندماجــات واالســتحواذات داخــل اســواق التامــن العامليــة 
املنافســة  علــي  العربيــة  التامــن  واعــادة  التامــن  شــركات  قــدرة  علــي 

والصمــود امــام الكيانــات اجلديــدة 
صناعــة التأمــن العربيــة تطــورت بشــكل كبيــر وخاصــة يف ظــل وجــود 
العديــد مــن شــركات التأمــن وشــركات وســاطة التأمــن متعــددة احلنســيات 

ــة ــدول العربي ــي تعمــل االن بال والت
وظهــر ذلــك بوضــوح يف زيــادة حجــم االقســاط التامينيــة للعديــد مــن اســواق 
التأمــن العربيــة وبنســب عاليــة علــي الرغــم مــن تواجــد جائحــة كورونــا ومــا 

خلفتــه مــن اثــار
وعلــي الرغــم مــن هــذا يظــل موضــوع الوعــي التامينــي واهميتــه هــو التحــدي 
االكبــر الــذي يواجــة شــركات التامــن العربيــة علــي الرغــم مــن اجتــاه بعــض 
االســواق الــي فــرض انــواع مــن التامــن االلزاميــة والتــي تســاهم يف زيــادة 

حجــم االقســاط فضــا عــن تنميــة الوعــي التامينــي بــن املواطنــن
تواجــه  التــي  التحديــات  اهــم  مــن  بــات  الرقمــي  التحــول  فــان  وكذلــك 
اســواق التامــن العربيــة حيــث يســتلزم تطبيــق التحــول الرقمــي حتديــد 
نقــاط البــدء لهــذا التحــول والعمــل علــي ووضــع خطــة للتطبيــق ترتبــط 
بالتقــدم التكنولوجــي ومتطلبــات العمــاء فضــا عــن حجــم االمــوال املــراد 

اســتثمارها لتحقيــق هــذا التحــول .
وكذلــك تواجــه بعــض اســواق التامــن العربيــة حتديــات متعلقــة بانخفــاض 

قيمــة العملــة املحليــة مقارنــة بالــدوالر االمريكــي وتاثير هذا علــي التزاماتها 
الي شــركات اعــادة التامــن

وبــات مــن ضمــن هــذا التحديــات ايضــا التعامــل مــع متطلبــات التنميــة 
التنميــة  هــذه  اهــداف  حتقيــق  الــي  اجمــع  العالــم  وتوجــه  املســتدامة 
املســتدامة والــدور الهــام الــذي ســتلعبه شــركات التأمــن حرصــا علــي 
اســتمرار شــركات أعــادة التأمــن العامليــة يف تقــدمي برامجهــا املتنوعــة 

العربيــة التامــن  لشــركات 
حــرص االحتــاد املصــري للتأمــن علــي دعــم اواصــر التعــاون مــع االحتــاد 

العــام العربــي للتامــن علــي مــر العصــور
ويفخــر ســوق التامــن املصــري بتواجــد مقــر االحتــاد العــام العربــي للتامــن 
بدولــة مصــر ويقــوم االحتــاد املصــري للتامــن بتقــدمي كافــة التســهيات 

لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن لضمــان قيامــه بعملــه علــي اكمــل وجــه.
وكذلــك يحــرص االحتــاد املصــري للتامــن علــي اقامــة املؤمتــرات والنــدوات 
ــي للتامــن وكان اخرهــا امللتقــي الســابع  بالتعــاون مــع االحتــاد العــام العرب

للتامــن الطبــي والــذي عقــد يف شــهر ينايــر هــذا العــام بالقاهــرة
ــام  ــي دعــم االحتــاد الع ــك فــان االحتــاد املصــري للتامــن يحــرص عل وكذل
العربــي للتامــن مــن خــال تواجــد االحتــاد وشــركاته بكافــة املومتــرات التــي 
ينظمهــا االحتــاد العــام العربــي للتامــن او يشــارك يف تنظيمهــا وكان اخرهــا 
ملتقــي قرطــاج الســنوي والــذي مت عقــده مبدينــة جربــا بتونــس خــال شــهر 

فبرايــر مــن هــذا العــام
ويقــوم االحتــاد املصــري للتأمــن حاليــا بالتواصــل مــع شــركاته لضمــان 
متثيــل جيــد مــن الســوق املصــري خــال املومتــر العــام القــادم بدولــة اجلزائر 
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1. اإلطار القانوني املنظم لصناعة التأمني
● القانون رقم )5( لسنة 1965 بشأن الرقابة على أعمال شركات التأمن

● قانون رقم )30( لسنة 1984 بتاريخ 1984/12/16 ليتمم القانون السابق وأكثر مواكبة للتطورات االقتصادية التي شهدتها األردن آنذاك.
● القانون رقم )9( لسنة 1995 الصادر بتاريخ 1995/03/16 املعدل لقانون مراقبة أعمال التأمن.

● قانون رقم )33( لسنة 1999 ملراقبة أعمال التأمن.
● القانــون املؤقــت رقــم )67( لســنة 2002 والــذي عــدل مبوجبــه القانــون القــدمي بشــأن مراقبــة أعمــال التأمــن ليصبــح قانــون تنظيــم أعمــال التأمــن 

رقــم )33( لســنة 1999 
● قانون رقم )12( لسنة 2021 بشأن مراقبة أعمال التأمن والذي مت مبوجبه انتقال رقابة أعمال التأمن إلى البنك املركزي األردني.

2. األنظمة الصادرة مبوجب قانون تنظيم أعمال التأمني
● نظام رسوم أعمال التأمن رقم )36( لسنة 2000 وتعدياته

● نظام التأمن االلزامي للمركبات رقم )12( لسنة 2010
● نظام رقم )73( لسنة 2005 بشأن احلد تادنى لرأسمال شركات التأمن وشركة إعادة التأمن وتعدياته

● نظام رقم )65( لسنة 2013 بشأن نظام التأمن اإللزامي من أخطار احلريق والزالزل
● نظام رقم )29( لسنة 2016 نظام التنظيم اإلداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين

● نظام رقم )67( لسنة 2020 نظام معدل لنظام رسوم أعمال التأمن
● نظام رقم )18( لسنة 2022 نظام رسوم أعمال التأمن

● نظام رقم )19( لسنة 2022 نظام وديعة شركات التأمن
3. التعليمات الصادرة مبوجب قانون تنظيم أعمال التأمني

● تعليمات رقم )1( لسنة 2000 تعليمات فروع واجازات اعمال التأمن وتعدياتها
● تعليمات رقم )3( لسنة 2001 بشأن كشف وتقدير اضرار البضائع املنقولة واملؤمن عليها.

● تعليمات رقم )4( لسنة 2001 بشأن تطبيق معايير املحاسبة الدولية
● تعليمات رقم )5( لسنة 2001 بشأن وديعة شركة التأمن

● تعليمات رقم )2( لسنة 2002 بشأن أسس احتساب املخصصات الفنية
● تعليمات رقم )3( لسنة 2002 بشأن هامش املاءة

● تعليمات رقم )4( لسنة 2002 تعليمات معايير إعادة التأمن وتعدياتها
● تعليمات رقم )1( لسنة 2003 تعليمات منح إجازة ممارسة أعمال التأمن وجتديدها وتعدياتها

● تعليمــات رقــم )2( لســنة 2003 بشــأن السياســات املحاســبية الواجــب إتباعهــا مــن الشــركة والنمــاذج الازمــة إلعــداد التقاريــر والبيانــات املاليــة 
وعرضهــا.

● تعليمات رقم )3( لسنة 2003 تعليمات ترخيص االكتواري وتنظيم أعماله وتعدياتها.
● تعليمات رقم )2( لسنة 2004 تعليمات حوسبة أعمال شركات التأمن

● تعليمات رقم )5( لسنة 2004 تعليمات جلنة حل نزاعات التأمن وتعدياتها
● تعليمات رقم )6( لسنة 2004 تعليمات صندوق  تعويض املتضررين من حوادث املركبات وتعدياتها

● تعليمات رقم )8( لسنة 2004 تعليمات ترخيص مسوي اخلسائر واملعاين وأسس تنظيم أعمالهما وتعدياتها.
● تعليمات رقم )9( لسنة 2004 تعليمات قواعد ممارسة املهنة وآدابها اخلاصة بشركات التأمن وتعدياتها

● تعليمات رقم )10( لسنة 2004 تعليمات بدل اخلدمات وتعدياتها.
● تعليمات رقم )1( لسنة 2005 تعليمات ترخيص وكيل التأمن وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعدياتها

● تعليمات رقم )3( لسنة 2005 تعليمات ترخيص االستشاري وأسس تنظيم أعماله ومراقبتها وتعدياتها.
● تعليمات رقم )4( لسنة 2005 تعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمن وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعدياتها.

● تعليمــات رقــم )5( لســنة 2005 تعليمــات ترخيــص شــركة إدارة النفقــات واخلدمــات التأمينيــة الطبيــة وأســس تنظيــم أعمالهــا  ومراقبتهــا صــادرة عــن 
مجلــس إدارة هيئــة التأمــن مبقتضــى أحــكام الفقــرة )ي( مــن املــادة )23( والفقــرة )أ( مــن املــادة )24( والفقــرة )ب( مــن املــادة )108( مــن قانــون تنظيــم 

أعمــال التأمــن رقــم )33( لســنة 1999 وتعدياتــه
● تعليمات رقم )6( لسنة 2005 بشأن فتح فرع شركة التأمن داخل اململكة أو خارجها

● تعليمات رقم )7( لسنة 2005 تعليمات اعتماد وسطاء ومحكمي نزاعات التأمن لدى هيئة التأمن وتعدياتها.
● تعليمات رقم )8( لسنة 2005 تعليمات اجراءات الوساطة يف نزاعات التأمن واحكامها وتعدياتها.
● تعليمات رقم )9( لسنة 2005 تعليمات اجراءات التحكيم يف نزاعات التأمن وأحكامها وتعدياتها.

سوق التأمن األردنى
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● تعليمات رقم )11( لسنة 2005 تعليمات ترخيص وسيط التأمن وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعدياتها.
ــل  ــي تقاب ــا الت ــة موجــودات شــركة التأمــن ومواقعه ــد طبيع ــوال شــركة التأمــن وحتدي ــات أســس اســتثمار أم ــم )1( لســنة 2006 تعليم ــات رق ● تعليم

االلتزامــات التأمينيــة املترتبــة عليهــا وتعدياتهــا.
● تعليمات رقم )2( لسنة 2006 تعليمات احلاكمية املؤسسية لشركة التأمن وأسس تنظيمها وادارتها وتعدياتها.
● تعليمات رقم )1( لسنة 2008 تعليمات ترخيص أعمال التأمن املصريف وأسس تنظيمها ومراقبتها وتعدياتها.

● تعليمات رقم )2( لسنة 2008 بشأن ترخيص شركة التأمن األجنبية غير العاملة يف اململكة ومراقبة أعمالها )شركة املقر / مكتب التمثيل(
● تعليمات رقم )3( لسنة 2008 بشأن ترخيص شركة إعادة التأمن وشركة إعادة التأمن املعفأة وتعدياتها.

● تعليمات رقم )7( لسنة 2009 تعليمات إصدار وثائق التأمن من احلريق وتعدياتها.
● تعليمات رقم )11( لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال الشركة املقيدة املعفاة وتعدياتها

● تعليمات رقم )12( لسنة 2009 بشأن ترخيص شركة إدارة أعمال الشركة املقيدة وتنظيم أعمالها ومسؤولياتها وتعدياتها
● تعليمات رقم )2( لسنة 2010 تعليمات احلاكمية املؤسسية لشركة إعادة التأمن وأسس تنظيمها وإدارتها

● تعليمات رقم )3( لسنة 2010 بشأن تعاقدات شركة التأمن وشركة إدارة أعمال التأمن مع مقدمي اخلدمات الطبية وتعدياتها
● تعليمات رقم )4( لسنة 2010 تعليمات ترخيص املفوض باإلكتتاب وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعدياتها

● تعليمات رقم )6( لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف أنشطة التأمن
● تعليمات رقم )23( لسنة 2010 تعليمات أقساط التأمن اإللزامي للمركبات وتعدياتها

● تعليمات رقم )24( لسنة 2010 تعليمات مسؤولية شركة التأمن يف التأمن اإللزامي للمركبات
● تعليمات رقم )25( لسنة 2010 تعليمات إسترداد مبلغ من قسط التأمن اإللزامي يف حال إلغاء وثيقة التأمن اإللزامي
● تعليمات رقم )26( لسنة 2010 تعليمات أسس استيفاء فرق قسط التأمن اإللزامي للمركبات غير األردنية وتعدياتها

● تعليمات رقم )27( لسنة 2010 تعليمات أسس حتديد حجم االكتتاب يف التأمن اإللزامي للمركبات وتعدياتها
● تعليمات رقم )35( لسنة 2010 تعليمات ترخيص شركة التأمن املعفاة وتنظيم أعمالها

● تعليمات رقم )36( لسنة 2010 تعليمات ترخيص شركة إدارة أعمال التأمن وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها
● تعليمات رقم )1( لسنة 2011 تعليمات تنظيم التأمن التكافلي

● تعليمات رقم )4( لسنة 2011 تعليمات خاصة بوثائق دفعات احلياة
● تعليمات رقم )5( لسنة 2011 تعليمات إدارة دفعات احلياة

● تعليمات رقم )6( لسنة 2011 تعليمات مكتب التأمن اإللزامي املوحد وتعدياتها
● تعليمات رقم )3( لسنة 2012 تعليمات إصدار وثائق التأمن التكميلي للمركبات
● تعليمات إصدار وثائق التأمن التكميلي للمركبات املعدلة رقم )2( لسنة 2013

● تعليمات التأمن من املسؤولية املدنية الناجمة عن إجراء الدراسات الدوائية لسنة 2013
● تعليمات رقم )1( لسنة 2015 تعليمات اندماج شركات التأمن

● تعليمات رقم )2( لسنة 2016 تعليمات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف أنشطة التأمن
● تعليمات رقم )1( لسنة 2018/تأمن تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وكيل التأمن وتنظيم أعماله ومسؤولياته

● تعليمات رقم )2( لسنة 2018/تأمن تعليمات معدلة لتعليمات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف أنشطة التأمن
● تعليمات رقم )3( لسنة 2018 تعليمات معدلة لتعليمات صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات

● تعليمــات رقــم )6( لســنة 2004 تعليمــات صنــدوق تعويــض املتضرريــن مــن حــوادث املركبــات وتعدياتهــا صــادرة عــن مجلــس إدارة هيئــة التأمــن اســتناداً 
ألحــكام الفقــرة )ب( مــن املــادة )85( مــن قانــون تنظيــم أعمــال التأمــن رقــم )33( لســنة 1999 وتعدياتــه

● تعليمات رقم )1( لسنة 2019 تعليمات معدلة لتعليمات أقساط التأمن اإللزامي للمركبات
● تعليمات رقم )3( لسنة 2019 تعليمات تعاقدات شركة التأمن وشركة إدارة أعمال التأمن مع مقدمي اخلدمات الطبية

● تعليمات رقم )1( لسنة 2020 تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمن الطبي
● تعليمــات معدلــة لتعليمــات اقتطــاع ضريبــة الدخــل صــادرة اســتناداً ألحــكام الفقــرة )و( مــن املــادة )12( مــن قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )34( لســنة 

ــه 2014 وتعديات
● تعليمات رقم )2( لسنة 2020/تأمن تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص االكتواري وتنظيم أعماله

4.القرارات الصادرة مبوجب قانون تنظيم اعمال التـأمني
● قرار رقم )1( لسنة 2000 قرار اعتبار الشركة القائمة واملجازة ملمارسة أعمال التأمن مجازة حكما

● قرار رقم )6( لسنة 2001 قرار خاص بتعليمات حتويات شركات التأمن إلى معيدي التأمن
● قــرار رقــم )9( لســنة 2001 حــول تأمــن طائــرات امللكيــة االردنيــة ) الصــادر عــن الديــوان اخلــاص بتفســير القوانــن باالســتناد الــى أحــكام املــادة )27( 

بفقرتيهــا )أ( و)ب( مــن قانــون مراقبــة أعمــال التأمــن رقــم 33 لســنة 1999(.
● قرار رقم )5( لسنة 2002 قرار إرشادات تعليمات هامش املاءة وتعدياته

● قرار رقم )1( لسنة 2003 قرار خاص بإلغاء القرار رقم )1( لسنة 2002 املتعلق بنشر البيانات املالية
● قرار رقم )1( لسنة 2003 قرار االلتزام بهامش املاءة
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● قرار رقم )6( لسنـة 2003 قرار مناذج ترخيص االكتواري و جتديده و إعادة قيده يف السجل
● قرار رقم )7( لسـنة 2003 قرار مناذج ترخيص وسيط التأمن و جتديده و إعادة قيده يف السجل
● قرار رقم )1( لسنة 2004 قرار متعلق مبمارسة الشخص االعتباري ألعمال الوساطة يف التامن

● قرار رقم )4( لسنة 2004 قرار أمنوذج كشف أعمال الوساطة يف التأمن
● قرار رقم )5( لسنة 2004 قرار تقييم االستثمارات العقارية

● قـــرار رقم )7( لسنـــة 2004 قـــرار بإلغاء اربع قـــرارات سابقة صـــادرة مبوجـــب قـــانون مراقبـــة أعمـــال التأميـــن رقم )30( لسنة 1984 حول عطاءات 
التأمــن للدولــة واملؤسســات العامــة والشــركات الكبــرى، توظيــف واســتثمار االحتياطيــات الفنيــة لــدى شــركات التأمــن، البنــوك التــي تــودع فيهــا الودائــع 

النقديــة واحتســاب االقســاط االجماليــة الســنوية
● قرار رقم )9( لسنة 2004 قرار مناذج ترخيص وكيل التأمن وجتديده وإعادة قيده يف السجل

● قرار رقم )10( لسنة 2004 قرار مناذج كشف أعمال الوكالة يف التأمن
● قرار رقم )14( لسنة 2004 قرار استيفاء مساهمة شركات التأمن يف صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات

● قرار رقم )17( لسنة 2004 قرار خاص بوكاء التأمن العاملن يف مناطق دوائر ترخيص املركبات
● قرار رقم )2( لسنة 2005 قرار شهادة مدقق احلسابات املتعلقة ببرامج إعادة التأمن
● قرار رقم )4( لسنة 2005 قرار أمنوذج طلب االعتماد لدى وسيط التأمن االعتباري

● قرار رقم )5( لسنة 2005 قرار أمنوذج طلب االعتماد لدى وكيل التأمن االعتباري
● قرار رقم )6( لسنة 2005 قرار أمنوذج طلب إضافة فرع تأمن لترخيص وكيل التأمن

● قرار رقم )7( لسنة 2005 قرار مناذج ترخيص مسوي اخلسائر وجتديده وإعادة قيده يف السجل وإضافة فرع تأمن له
● قرار رقم )8( لسنة 2005 قرار مناذج ترخيص املعاين وجتديده وإعادة قيده يف السجل وإضافة فرع تأمن له

● قرار رقم )9( لسنة 2005 قرار مناذج ترخيص االستشاري وجتديده وإعادة قيده يف السجل وإضافة فرع تأمن له
● قرار رقم )10( لسنة 2005 قرار مناذج ترخيص وسيط إعادة التأمن وجتديده وإعادة قيده يف السجل

● قرار رقم )11( لسنة 2005 قرار أمنوذج طلب ترخيص شركة إدارة النفقات واخلدمات التأمينية الطبية وجتديده
● قرار رقم )15( لسنة 2005 قرار أسس احتساب مخصص األقساط غير املكتسبة إلجازة التأمن البحري والنقل

● قرار رقم )1( لسنة 2006 قرار خاص باإلجراءات املتعلقة بوقف ترخيص وكيل التأمن
● قــرار رقــم )3( لســنة 2006 قــرار أمنــوذج طلــب انتقــال موظــف رئيســي قائــم بأعمــال الوكالــة يف التأمــن لــدى وكيــل تأمــن اعتبــاري للعمــل لــدى وكيــل 

تأمــن اعتبــاري آخــر
● قــرار رقــم )4( لســنة 2006 قــرار أمنــوذج طلــب انتقــال القائــم بأعمــال الوســاطة يف التأمــن لــدى وســيط تأمــن اعتبــاري للعمــل لــدى وســيط تأمــن 

اعتبــاري آخــر
● قرار رقم )5( لسنة 2006 قرار أمنوذج طلب إضافة فرع تأمن إلى ترخيص وسيط التأمن

● قرار رقم )8( لسنة 2006 قرار الغاء قرار رقم )8( لسنة 2004 قرار مناذج البيانات التي يتوجب على الشركة تزويد هيئة التأمن يها شهرياً
● قرار رقم )11( لسنة 2006 قرار النماذج املتعلقة باعتماد وسطاء ومحكمي نزاعات التأمن لدى هيئة التأمن

● قــرار رقــم )12( لســنة 2006 قــرار منــاذج اتفــاق الوســاطة وطلــب الوســاطة واتفاقيــة وســطاء نزاعــات التأمــن والتعهــد باملحافظــة علــى ســرية 
اجــراءات الوســاطة

● قرار رقم )13( لسنة 2006 قرار مناذج اتفاق التحكيم وطلب التحكيم واتفاقية محكمي نزاعات التأمن
● قرار رقم )5( لسنة 2007 قرار أمنوذج طلب املوافقة املسبقة للحصول على اجازة ممارسة أعمال التأمن لشركة تأمن أردنية

● قرار رقم )6( لسنة 2007 قرار أمنوذج طلب املوافقة املسبقة للحصول على اجازة ممارسة أعمال التأمن لفرع شركة تأمن أجنبية
● قرار رقم )7( لسنة 2007 قرار أمنوذج طلب جتديد اجازة ممارسة أعمال التأمن
● قرار رقم )1( لسنة 2008 قرار أمنوذج البيانات التفصيلية ملؤسسي شركة التأمن

● قرار رقم )3( لسنة 2008 قرار خاص بتعامل وسيط إعادة التأمن غير املقيم يف اململكة مع شركات التأمن املحلية
● قرار رقم )4( لسنة 2008 قرار تشكيل جلنة ادارة صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات

● قــرار رقــم )3( لســنة 2009 قــرار أمنــوذج طلــب ترخيــص شــركة التأمــن األجنبيــة غيــر العاملــة يف  اململكــة ) شــركة املقــر/ مكتــب التمثيــل( وأمنــوذج 
جتديــد ترخيصهــا

● قرار رقم )5( لسنة 2009 قرار استيفاء الرسم السنوي من شركة التأمن وتعدياته
● قرار رقم )7( لسنة 2009 قرار مناذج خاصة بأعمال التأمن املصريف

● قرار رقم )11( لسنة 2009 قرار أمنوذج شهادة اإلكتواري عن أعمال التأمينات العامة
● قرار رقم )5( لسنة 2010 قرار حتديد بدل خدمات تعديل بيانات وثائق التأمن اإللزامي

● قرار رقم )9( لسنة 2010 قرار مناذج خاصة بأعمال املفوض باإلكتتاب
● قرار رقم )10( لسنة 2010 قرار أمنوذج طلب املوافقة املسبقة للحصول على إجازة ممارسة أعمال إعادة التأمن لشركة إعادة تأمن أردنية

● قــرار رقــم )11( لســنة 2010 قــرار أمنــوذج طلــب املوافقــة املســبقة للحصــول علــى إجــازة ممارســة أعمــال إعــادة التأمــن لفــرع شــركة إعــادة تأمــن 
أجنبيــة
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● قرار رقم )12( لسنة 2010 قرار أمنوذج طلب جتديد إجازة ممارسة أعمال إعادة التأمن
● قرار رقم )15( لسنة 2010 قرار أمنوذج وثيقة التأمن اإللزامي للمركبات

● قرار رقم )16( لسنة 2010 قرار تشكيل جلان
● قرار رقم )18( لسنة 2010 قرار أمنوذج ملحق تعديل وثيقة التأمن اإللزامي للمركبات

● قرار رقم )19( لسنة 2010 قرار أسس تسوية التعويضات عن األضرار التي تلحق باملركبات
● قرار رقم )20( لسنة 2010 قرار عموالت وكاء ووسطاء التأمن عن أقساط وثائق التأمن اإللزامي للمركبات

● قرار رقم )21( لسنة 2010 قرار أمنوذج طلب فتح فرع لشركة التأمن خارج اململكة
● قرار رقم )24( لسنة 2010 قرار مناذج التقارير والبيانات املالية لغايات الهيئة الرقابية وتعدياته

● قرار رقم )25( لسنة 2010 قرار أمنوذج البيانات التفصيلية ملؤسسي شركة إعادة التأمن
● قرار رقم )26( لسنة 2010 قرار تشكيل جلنة إدارة صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات وتعدياته

● قرار رقم )30( لسنة 2010 قرار أمنوذج كشف أعمال مسوي اخلسائر واملعاين
● قرار رقم )31( لسنة 2010 قرار أمنوذج كشف أعمال وكيل التأمن

● قرار رقم )32( لسنة 2010 قرار أمنوذج كشف أعمال استشاري التأمن
● قرار رقم )33( لسنة 2010 قرار أمنوذج كشف أعمال وسيط إعادة التأمن

● قرار رقم )34( لسنة 2010 قرار أمنوذج كشف أعمال وسيط التأمن
● قرار رقم )35( لسنة 2010 قرار أمنوذج كشف أعمال البنك املرخص ملمارسة أعمال التأمن املصريف

● قرار رقم )36( لسنة 2010 قرار  أمنوذج كشف أعمال شركة إدارة أعمال التأمن
● قرار رقم )38( لسنة 2010 قرار وثيقة تأمن املسؤولية املهنية لوسيط التأمن

● قرار رقم )4( لسنة 2011 قرار خاص بالنماذج الازمة إلعداد التقارير والبيانات املالية
● قرار رقم )6( لسنة 2011 قرار أسس تسوية التعويضات عن األضرار التي تلحق باملركبات وتعدياته

● قرار رقم )31( لسنة 2011 قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمن حول إجراءات زيادة رأسمال شركات إدارة أعمال التأمن
● قرار رقم )1( لسنة 2012 قرار أسس احتساب املخصص احلسابي عن أعمال التأمن على احلياة

● قرار رقم )2( لسنة 2012 قرار أمنوذج شهادة اإلكتواري عن أعمال التأمن على احلياة
● قرار رقم )4( لسنة 2012 قرار خاص بالنماذج الازمة إلعداد التقارير والبيانات املالية

● قرار رقم )7( لسنة 2012 قرار تشكيل جلنة إدارة صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات
● قرار رقم )9( لسنة 2014 "قرار استيفاء الرسم السنوي من شركة التأمن"

● قرار رقم )4( لسنة 2014 "تشكيل جلنة حل نزاعات التأمن"
● قرار رقم )7( لسنة 2014 "قرار معدل لقرار تشكيل جلنة حل نزاعات التأمن"

● قرار رقم )5( لسنة 2014 "قرار تشكيل جلنة إدارة صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات"
ــب اســتقدام واســتخدام  ــة اصحــاب مكات ــوح لنقاب ــاء االســتثناء املمن ــر الصناعــة والتجــارة "قــرار الغ ● قــرار رقــم )100( لســنة 2014 صــادر عــن وزي

ــر األردنيــن" ــازل مــن غي ــن يف املن العامل
● قرار رقم )13( لسنة 2014  قرار صادر باالستناد ألحكام نظام اللجنة الطبية

● قرار رقم )10( لسنة 2015 قرار تشكيل جلنة إدارة صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات صادر بتاريخ 9/12/2015
● قرار رقم )8( لسنة 2015 قرار تشكيل جلنة حل نزاعات التأمن

● قرار رقم )7( لسنة 2015/ تأمن قرار حتديد بدل خدمات تعديل بيانات وثائق التأمن اإللزامي للمركبات
● قرار رقم )1( لسنة 2015 "قرار معدل لقرار استيفاء الرسم السنوي من شركة التأمن"

● قرار رقم )1( لسنة 2016 قرار معدل لقرار تشكيل جلنة حل نزاعات التأمن / صادر بتاريخ 1/3/2016
● قرار رقم 5 / 2016 /تأمن صادر بتاريخ 27/11/2016 واملتعلق بإحتساب املخصصات الفنية للمستردات

● قــرار رقــم 1 / 2017/ تأمــن صــادر بتاريــخ 25/1/2017 حــول اعتمــاد "أمنــوذج شــهادة املحاســب القانونــي حــول مــدى التــزام شــركات التأمــن 
بتطبيــق أحــكام تعليمــات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف أنشــطة التأمــن رقــم )2( لســنة 2016 والقــرارات الصــادرة مبقتضاهــا وقانــون 

مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب رقــم )46( لســنة 2007 وتعدياتــه"
● قــرار رقــم 4/2016 / تامــن صــادر بتاريــخ 27/9/2016 أن تقــوم شــركات التأمــن تزويــد إدارة التأمــن/وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن 

ــق اخلارجــي حســب األصــول ــل املدق ــن قب ــة م ــا مدقق ــة به ــة امللحق ــات التفصيلي ــة وســائر البيان بحســاباتها الســنوية اخلتامي
● قــرار رقــم  4/2017 / تأمــن صــادر بتاريــخ 5/11/2017 الصــادر عــن أمــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن باإلســتناد ألحــكام املــادة )9( مــن 
تعليمــات السياســات املحاســبية الواجــب اتباعهــا مــن الشــركة والنمــاذج الازمــة العــداد التقاريــر والبيانــات املاليــة رقــم )2( لســنة 2003 بخصــوص إجــراء 

التســويات ومطابقــة األرصــدة بــن شــركات التأمــن ومعيــدي التأمــن ورصــد مخصصــات مقابــل األرصــدة املدينــة
● قرار رقم )6( لسنة 2017 قرار بتجديد تشكيل جلنة إدارة صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات صادر بتاريخ 16/11/2017

● قــرار رقــم )2( لســنة 2018/تأمــن قــرار معــدل لقــرار جتديــد تشــكيل جلنــة إدارة صنــدوق تعويــض املتضرريــن مــن حــوادث املركبــات صــادر بتاريــخ 
30/1/2018
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● قرار رقم )6( لسنة 2018 قرار تشكيل جلنة حل نزاعات التأمن صادر بتاريخ 30/9/2018
● قرار رقم )7( لسنة 2018 قرار تشكيل جلنة إدارة صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات صادر بتاريخ 2018-10-29

● قرار رقم 11/2019/تأمن صادر بتاريخ 16-12-2019 قرار معدل لقرار إرشادات تعليمات هامش املاءة رقم )5( لسنة 2002 وتعدياته
● قرار رقم 1 /2020/ تأمن قرار معدل لقرار حتديد بدل خدمات تعديل بيانات وثائق التأمن اإللزامي للمركبات صادر بتاريخ 12/2/2020

● قرار رقم 8/2020/تأمن قرارمعدل لقرار استيفاء الرسم السنوي من شركة التأمن صادر بتاريخ 2020-8-6
ــك  ــة وذل ــزود خدم ــة كم ــة الدولي ــاد الســادة شــركة احلوســبة الصحي ــخ 25-8-2020 بخصــوص اعتم ــم 9 / 2020/ تأمــن صــادر بتاري ــرار رق ● ق
لغايــات تطبيــق وتطويــر وصيانــة البرنامــج أو النظــام االلكترونــي املعتمــد لغايــات إنشــاء ملفــات طبيــة الكترونيــة موحــدة ولتبــادل بيانــات املطالبــات الطبيــة 

اخلاصــة مبتلقــي اخلدمــة الطبيــة
● قرار رقم )11( لسنة 2020 قرار تشكيل جلنة حل نزاعات التأمن صادر بتاريخ 2020-9-16

● قــرار رقــم 13/2020/ تأمــن صــادر بتاريــخ 20-9-2020 قــرار معــدل لقــرار منــاذج التقاريــر والبيانــات املاليــة لغايــات الهيئــة الرقابيــة رقــم )24( 
لســنة 2010 وتعدياتــه

● قرار رقم )14( لسنة 2020 - قرار تشكيل جلنة إدارة صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات صادر بتاريخ 2020-10-21
5. هيكل السوق

املؤشرات التأمينية للسوق االردني خال الفترة من 2016 حتى 2020  )العملة باملليون دوالر أمريكي(

       

       

       

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
 706,291,525 745,756,644 734,106,768 725,353,780 724,482,087 الغير حياة 

 130,721,203 120,945,922 121,517,863 112,604,496 99,806,750 حياة 
 837,012,729 866,702,566 855,624,631 837,958,276 824,288,837 إجمالي األقساط
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املهنــدس/ ماجــد ســمريات
رئيــس مجلس ادارة االتحاد االردني لشــركات التأمن 
املدير العام لشــركة الشــرق االوسط للتأمن

شــعار املؤمتــر هــو الوضــع اجلديــد وتداعياتــه؛ كيــف تقيمــون 
ــة  ــى املنطق ــاته عل ــام وانعكاس ــع الع ــذا الوض ــم ه ــة نظرك ــن وجه م

العربيــة؟
قبــل  نفســه  العالــم  هــو  ليــس  كورونــا  بعــد جائحــة  العالــم  بــأن  الشــك 
هــذه  آلثــار  االقتصاديــة  القطاعــات  تعرضــت مختلــف  ولقــد  اجلائحــة، 
اجلائحــة بشــكل ســلبي مــع أن بعــض القطاعــات اســتفادت منهــا وهــي التــي 
ارتبطــت اعمالهــا بصناعــة اللقــاح والــدواء أو األجهــزة واملعــدات الطبيــة 
PCR ــل الكمامــات ومنــاذج  فحــص ــر مث ــت تســتخدم بشــكل كبي ــي بات الت
وأجهــزة التنفــس وغيرهــا وشــهدت طلــب عالــي عليهــا يف بدايــات اجلائحــة.
ــي أو املســتوى  ــى املســتوى العرب ــا كقطــاع تأمــن ســواء عل ــا بالنســبة لن أم
املحلــي، نعتقــد اننــا جميعــاً نواجــه نفــس التحديــات والصعوبــات نظــراً 

التشــابه آليــة عمــل التأمــن عربيــاً وحتــى عامليــاً.
علــى ســبيل املثــال يف ســوق التأمــن االردنــي يعانــي القطــاع مــن انخفــاض 
ــى العمــاء يف الســنوات  ــدة عل ــون املتزاي ــل لألقســاط والدي نســب التحصي
األخيــرة، ممــا يزيــد مــن قيمــة الــذمم املاليــة للشــركات علــى عمائهــا، 
وتنفيــذاً للمتطلبــات الرقابيــة مت الــزام شــركات التأمــن برصــد مخصصــات 
ماليــة بنســبة %100 لهــذه الــذمم  ممــا زاد األعبــاء املاليــة عليهــا كونهــا 
اصبحــت التزامــات ماليــة للشــركات مت خصمهــا مــن اربــاح الشــركات وادى 
ــي  ــاح الت ــر مــن الشــركات او تخفيــض االرب ــدى كثي ــى تســجيل خســائر ل ال
املخصصــات  ارتفــاع  نتيجــة  املســاهمن  علــى  توزيعهــا  املتوقــع  مــن  كان 

ــة. ــات املالي واالحتياطي
ــزام  ــة تزامنــت ايضــا مــع اســتمرار الت ــات التشــريعية والرقابي هــذه املتطلب
ــق التأمــن  الصــادرة رغــم عــدم  ــات لوثائ ــر التغطي شــركات التامــن بتوفي
تدفــق االقســاط لهــا  كاملعتــاد نتيجــة تعثــر كثيــر مــن عمــاء الشــركات ممــا 
ــاد  ــة رافقهــا اســتمرار املصاريــف التشــغيلية بشــكلها املعت رتــب فجــوة مالي
ممــا اثــر علــى القطــاع بشــكل ســلبي، ولكــن األضــرار واخلســائر بالتأكيــد 
ليســت بحجــم األضــرار التــي حلقــت بالــدول والشــركات العامليــة، ألنــه كلمــا 
ــة او حجــم اعمــال اي شــركة او مؤسســة ســتزيد  ــي للدول ــاجت املحل زاد الن

اثــار هــذه اجلائحــة نســبة وتناســب مــع حجــم اخلســائر واالضــرار.
ولعــل ابــرز انعكاســات تلــك الفتــرة االســتثنائية ان االردن شــهد فــرض 
ــي  ــا حظــر جزئ ــا، تبعه حظــر جتــول شــامل يف اململكــة ملــدة شــهرين تقريب
شــامل للفتــرات الليليــة، ممــا تطلــب منــا يف  مجلــس ادارة االحتــاد جهــود 
اســتثنائية للتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة ومركــز ادارة االزمــات مــن خــال 
وزارة الصناعــة والتجــارة للســماح للقطــاع بالعمــل بشــكل تدريجــي واصــدار 
ــة اعمالهــم وخدمــة  ــح ملوظفــي شــركات التامــن لتمكينهــم مــن تأدي تصاري
العمــاء خاصــة يف فــرع التامــن الطبــي واملوافقــة علــى مقتــرح االحتــاد 
بالتمديــد التلقائــي لوثائــق التأمــن االلزامــي للمركبــات مقابــل دفــع قيمــة 
ــت  ــة ســواء اكان ــد الوثيق ــد جتدي ــى اســاس يومــي عن القســط االضــايف عل
ــم  ــن وممتلكاته ــة للمواطن ــة التأميني الزامــي او شــامل، األمــر وفــر احلماي

طيلــة فتــرة احلظــر خاصــة وأن كثيــر مــن القطاعــات االقتصاديــة املســتثناة 
ــر دخــل لشــركات  ــل توفي مــن احلظــر كانــت تســتخدم مركباتهــا، ويف املقاب
التامــن كأقســاط اضافيــة نتيجــة اصــدار هــذه املاحــق، وال شــك أن هــذه 
املرحلــة تطلبــت جهــود لوجســتية كبيــرة وتنســيق مســتمر مــع الشــركات 
اضافــة الــى جهــود اعاميــة لشــرح أبعــاد هــذا القــرار وآثــاره علــى االقتصــاد 

ــن. واملواطن
ــاً  ــرز التداعيــات التــي واجهــات قطــاع التامــن عربي وبالتالــي أعتقــد أن اب
هــي ذاتهــا التــي واجهتهــا شــركات التأمــن االردنيــة والتــي تشــترك الــى 
حــد كبيــر يف طبيعــة التأمــن يف غالبيــة فروعهــا التأمينيــة، حيــث ظهــرت 
آثــار هــذه األزمــة  وتداعياتهــا يف التأثيــر علــى عجلــة االقتصــاد بشــكل 
عــام، وأدت الــى تباطــؤ وانخفــاض يف أعمــال غالبيــة املؤسســات وشــركات 
والشــيكات  الســيولة  انخفــاض  بفعــل  اخلصــوص  وجــه  علــى  التأمــن 
الراجعــة وتوقــف قطاعــات اقتصاديــة بأكملهــا عــن العمــل وأثــره علــى 
انخفــاض االنتاجيــة رغــم اســتمرار النفقــات التشــغيلية، خاصــة االضــرار 
التــي تتمثــل يف انخفــاض القــدرة الشــرائية أو االســتثمارية التــي ترتبــط 
بالتأمــن وتباطــؤ املشــاريع الرأســمالية ومشــاريع البنــى التحتيــة يف العديــد 
ــة اجلائحــة وتوفيــر العــاج  ــى محارب مــن الــدول كونــه مت التركيــز أكثــر عل
واملستشــفيات امليدانيــة وشــراء اللقــاح وفحوصــات PCR مببالــغ هائلــة 
ملواطنيهــا واملقيمــن علــى اراضيهــا ومــا تطلبــه ذلــك مــن اجــراءات لوجســتية 

ــة. ــف مالي وكل
النشــاط  مــن   ذلــك ســيكون ســبباً يف احلــد  فــإن  ويف جميــع االحــوال 
الطبيعــي نتيجــة زيــادة الديــون وارتفــاع مخصــص الــذمم املدينــة علــى 
العمــاء النخفــاض التحصيــل مــن الشــركات واألفــراد املؤمنــن نتيجــة 
الضائقــة االقتصاديــة التــي مــر بهــا العالــم أجمــع ،ومــا زالــت آثارهــا تطــال 
غالبيــة القطاعــات االقتصاديــة مثــل قطــاع الســياحة والتعليــم ، وبــرزت بعــد 
تلــك الفتــرة اســتام شــركات التامــن مطالبــات لتعويضــات عــن اخلســائر 
التــي حلقــت بعــدد ال بــأس بــه مــن املنشــآت املؤمنــة وخاصــة الساســل 
)Business Interruption( العامليــة للفنــادق عــن خطــر توقــف االعمــال

ــادة اعــداد  ــى زي ــة إل ــر مــن شــركات التأمــن، اضاف ــن الدناني بقيمــة ماي
الوفيــات مــن املقترضــن مــن البنــوك والــذي بطبيعــة احلــال وثائقهــم تغطــي 
هــذه القــروض وحيــاة املقترضــن، ممــا ترتــب علــى شــركات التأمــن دفــع 

ــرة جــداً . تعويضــات كبي
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العــام  لاحتــاد   34 العــام  املؤمتــر  الســتضافة  بطلــب  تقدمتــم 
العربــي للتامــني؛ مــا الــذي مييــز ترشــيح اململكــة، ومــا الــذي تنــون 

القيــام بــه إلجنــاح املؤمتــر؟؟
فعــا لقــد تقدمنــا بطلــب رســمي  هــذا العــام لاحتــاد العــام العربــي للتامــن 
الســتضافة مؤمتــر GAIF34 الرابــع والثاثــون لاحتــاد العـــام العربــي 
للتأميـــن لعــــام)2024( مبوجــب كتــاب ارســل مــن االحتاد االردني لشــركات 
لشــركات  األردنــي  االحتــاد  بــأن  علمــاً  بتاريــخ 2022/1/24  التأمــن 
التأمــن ســبق وأن خاطــب ايضــا  االحتــاد العــام العربــي بخصــوص طلــب 
االســتضافة ملؤمتــر GAIF33 يف عــام )2020( ، لكــن كان قــرار مجلــس 
ادارة االحتــاد العربــي باختيــار ســوق التامــن اجلزائــري لهــذا املؤمتــر الــذي 

يســتضيفه هــذا العــام يف مدينــة وهــران متمنــن لهــم التوفيــق والنجــاح.
ــع  ــا يف اســتضافة أعمــال املؤمتــر القــادم الراب ــا نتيجــة لرغبتن ــي طلبن ويأت
والثاثــون)GAIF34( لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن واملقــرر عقــده عــام 
)2024( ليكــون يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية النابعــة مــن امياننــا يف 
ســوق التامــن االردنــي بقدرتنــا علــى تطبيــق نقــاط القــوة التــي نتمتــع بهــا 
ــد املؤمتــرات  ــب وعق ــة انشــطة التدري ــا يف كاف ــا الســابقة وجتاربن وخبراتن
ــع  ــر  وبشــهادة اجلمي ــث يعتب ــي للتأمــن ، حي ــة الدول خاصــة مؤمتــر العقب
انــه اصبــح واحــدا مــن أكبــر وأهــم املؤمتــرات  التامينيــة ، والــذي يعقــد 
بتعــاون معكــم اضافــة إلــى ذلــك آليــة العمــل والتنظيــم املتبعــة يف  االحتــاد 
االردنــي لشــركات التأمــن التــي تلقــى استحســان وترحيــب جميــع املشــاركن 

يف نشــاطاتنا ، وبصفتــي رئيســا لاحتــاد االردنــي لشــركات التامــن ورئيســا 
ــب  ــى اطــاع  عــن كث ــي عل ــي، فأنن ــة احلال ــة ملؤمتــر العقب ــة التنظيمي للجن
ومتابعــة لكافــة الترتيبــات واجلهــود املبذولــة لعقــد هــذا املؤمتــر حيــث 
ــم االهتمــام بــكل مــن البرنامجــن العلمــي واالجتماعــي بشــكل مــوازي ،  يت
اضافــة الــى االهتمــام بــكل كبيــرة وصغيــرة وخاصــة الترتيبــات اللوجســتية 
واالســتقبال والتوديــع مــن والــى املطــار بهــدف اجنــاح املؤمتــر الــذي نتوقــع 
أن يســتقطب حضــور كثيــف مــن كبــرى قــادة ومــدراء شــركات التأمــن 
وإعــادة التأمــن العامليــة والعربيــة، لكونــه مــن أول املؤمتــرات التــي ســتعيد 
جميــع العاملــن يف قطــاع التأمــن حــول العالــم مــرة اخــرى لتبــادل اخلبــرات 
والتجــارب التــي تولــدت نتيجــة هــذه األزمــة، والتخطيط للمســتقبل والتفكير 
يف برامــج وتغطيــات تأمينيــة تلبــي احتياجــات عمــاء قطــاع التأمــن حــول 
العالــم بعــد هــذه اجلائحــة، ناهيــك عــن الســمعة الطيبــة والثقــة التــي حظــي 
ــي يف  ــر ايجاب ــا اث ــي ســكون له ــه الســبعة الســابقة والت ــا املؤمتــر بدورات به
جنــاح املؤمتــر العــام 34 لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن، مــع االشــارة إلــى 
جتاربنــا يف اختيــار مواضيــع مميــزة حتاكــي اخــر املســتجداتالتأمينية ضمــن 

البرنامــج العلمــي للمؤمتــرات كافــة.
ــي  ــى ذلــك يف حــال موافقــة مجلــس إدارة االحتــاد العــام العرب    أضــف إل
للتأمــن علــى طلبنــا باســتضافة مؤمتــر )GAIF34(، فســيبذل مجلــس 
التامــة  واالســتعدادات  اجلهــود  كافــة  األردنــي  التأمــن  وســوق  االحتــاد 
للتعــاون مــع األمانــة العامــة لاحتــاد العربــي لتوفيــر كافــة التســهيات 
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واخلدمــات التــي مــن شــانها إجنــاح أعمــال املؤمتــر، وتوظيــف كافــة عاقاتــه 
الطيبــة واملهنيــة مــع مختلــف اجلهــات املحليــة والعربيــة خاصــة بعــد جنــاح 
ســوق التأمــن االردنــي باســتضافة مؤمتــرGAIF عــام )2010( مبشــاركة 
ــى  ــذي ســجل ســابقة عل ــة وال ــن 44 دول 1800 متخصــص يف التامــن م
ــي اقيمــت ســابقاً بعــدد املشــاركن  ــة الت ــة املماثل مســتوى املؤمتــرات العربي
ــه  ــأن االردن ســبق ل ــرام ب ــم الك ــي مجلتك ــن متابع ــدول املشــاركة، مذكري ول
وان اســتضاف اعمــال  املؤمتــر العــام لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن رقــم 
21 يف ايــار عــام 1996 ومــن قبــل كانــت اول اســتضافة يف عــام 1980، 
حيــث عملنــا يف املؤمتــر االخيــر الــذي اســتضفناه عــام 2010 علــى تطويــر 
ــع  املؤمتــر بعقــد سلســلة مــن ورشــات العمــل املتخصصــة مبختلــف مواضي
التامــن وعقــد  )16( ورشــة عمــل بحيــث يتــم عقــد كل )4( ورشــات عمــل 
بنفــس الوقــت يف مواضيــع مختلفــة لتمكــن املشــاركن مــن اختيــار املواضيــع 

التــي تهمهــم اضافــة الــى البرنامــج العلمــي الرئيســي للمؤمتــر.
لقــد ســجلنا يف مؤمتــر العقبــة للتامــن جناحــا كبيــرا يف اجلائــزة التــي 
اعلناهــا بدورتهــا االولــى عــام 2019 والــدورة الثانيــة لهــذا املؤمتــر الــذي 
هــذه  يف  للمشــاركة  بحثــا   )49( واســتقطاب   2022 ايــار  يف  ســيعقد 
اجلائــزة بعــد ان كانــت )35( بحثــا عــام 2019 وتطويــر هــذه املســابقة 
ــا، ويف  ــال عليه ــن ممــا شــجع االقب ــز املمنوحــة لـــ )5( فائزي لتكــون اجلوائ
حــال اســتضافتنا ملؤمتــر GAIF2024 ســنوظف جميــع خبراتنــا وجتاربنــا 
يف هــذه املســابقة لتطويــر وإثــراء جائــزة الدكتــور رجائــي صويــص التــي 
يعلــن عنهــا االحتــاد العربــي يف ملؤمتــار العــام وبشــكل ســنوي ، وكذلــك 
ســنعمل علــى ايجــاد فــرص جديــده للقــاءات املشــاركن خــارج اجللســات 
ــه للمؤمتــر وتســتقطب اهتمــام  للمؤمتــرات وتنظيمهــا بشــكل يجعلهــا مكمل

املشــاركن الــذي يســعون للتواصــل مــع نظرائهــم مــن  زمــاء املهنــة .
)GAIF34( إن مــا مييــز ترشــيح اململكــة  أيضــا الحتضــان املؤمتــر العربــي
يكمــن يف عــدة امــور تتميــز بهــا اململكــة االردنيــة الهاشــمية مــن حيــث 
املنــاخ والوضــع السياســي اآلمــن وعــدد الــدول غيــر املقيــدة للحصــول علــى 
تأشــيرات الدخــول  وتنــوع الوجهــات الســياحية فيــه واملعالــم االثريــة  ومنهــا 
مدينــة البتــراء ووجــود البحــر امليــت ممــا يســهل عمليــة تســجيل اكبــر عــدد 
ممكــن يف املؤمتــر مــن كافــة دول العالــم اضافــة إلــى االنفتــاح السياســي 
الــذي يســود االردن علــى العالــم ووجــود رحــات طيــران  مباشــرة مــع 
عــدد كبيــر مــن الــدول والعاقــات الطيبــة وكذلــك املوقــع اجلغــرايف الفريــد 
وتوفــر الفنــادق الســياحية املرموقــة يف العاصمــة عمــان وباقــي محافظــات 
اململكــة وزيادتهــا بشــكل كبيــر يف الســنوات االخيــرة ممــا يعــزز مــن جنــاح 
ــا يف كافــة  ــك مــن واقــع جتربتن ــا، وذل ــة منه ــة نشــاطات خاصــة التأميني أي
مؤمتراتنــا الســابقة ونشــاطاتنا التدريبيــة التــي حتظــى بقبــول وجنــاح محلــي 

وعربــي مرمــوق.
كيــف ميكــن لاحتــاد األردني لشــركات التأمــني والســوق األردني أن 

يدعــم عمــل االحتــاد العــام العربــي للتأمني ومــا هــي اقتراحاتكم؟
لعــل مــا اصبــح عليــه االحتــاد االردنــي لشــركات التأمــن اليــوم هــو املعيــار 
الــذي يشــير إلــى امكانيــات االحتــاد الواضحــة يف دعــم عمــل  االحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن والتــي جعلتــه  واحــدا مــن االحتــادات العربيــة والعامليــة 
املرموقــة  واملميــزة والتــي تتجلــى علــى ارض الواقــع يف عقــده لنشــاطاته 
متراكمــة يف  اجنــازات  ســاهمت يف حتقيــق  بامتيــاز  تأمينيــة  وفعاليــات 
املجــال التأمينــي مــن خــال متابعــة االحتــاد احلثيثــة لهمــوم قطــاع التأمــن 
والتنســيق املســتمر مــع اجلهــات الرقابيــة للوقــوف علــى كافــة املاحظــات 
واالنظمــة والتعليمــات والقــرارات والســير قدمــاً يف حتقيــق افضــل مــا 
يصبــو اليــة قطــاع التأمــن مــن خــال اجهــزة االحتــاد الفنيــة واإلداريــة 
والتــي وصلــت مــن اخلبــرة واملعرفــة احلــد الــذي يؤهلهــا يف دعــم عمــل 

االحتــاد العــام العربــي للتأمــن علــى نطــاق واســع يف املجــال الفنــي واالداري 
والتنســيقي  يف النشــاطات التأمينيــة.

ونحــن يف االحتــاد االردنــي لشــركات التأمــن مــن االســواق التامــن العربيــة 
النشــطة يف كافــة اجهــزة وجلــان االحتــاد العــام العربــي للتامــن مــن حيــث 
التمثيــل يف مجلــس االدارة وكافــة اللجــان الفنيــة والقانونيــة ونحــرص بشــكل 
مســتمر علــى اثــراء عمــل هــذه اللجــان والــرد علــى التعاميــم والكتــب الــواردة 
مــن طرفكــم وتقــدمي أوراق عمــل تدعــم عمــل هــذه اللجــان، ونســعى دومــا 
علــى تقــدمي االقتراحــات البنــاءة التــي تشــكل اضافــات نوعيــة حيــث نفتخــر 
ان اســاس االتفاقيــة العربيــة للبطاقــة البرتقاليــة كانــت مقتــرح مــن الســوق 
االردنــي وغالبيــة التحســينات والتطويــرات التــي جــرت علــى االتفاقيــة كنــا 
مســاهمن فيهــا بشــكل فاعــل، واخرهــا مقتــرح مجمــع البطاقــة البرتقاليــة 
حلــل مشــكلة الــذمم املتراكمــة  ، وكمــا نســعى بشــكل مســتمر لتعزيــز عمــل 
االحتــاد العــام العربــي للتامــن مــن خــال اســتضافة العديــد مــن اجتماعــات 
التســهيات  كافــة  وتوفيــر  االردنــي  التامــن  مــن ســوق  العربيــة  اللجــان 
واخلدمــات الجنــاح اعمــال هــذه اللجــان، ويف حــال الرجــوع الــى ســجات 
االحتــاد العربــي ميكــن معرفــة عــدد االجتماعــات العربيــة التــي اســتضافها 
ــار  مــن  ــة، ونفتخــر  اننــا سنســتضيف يف شــهر اي مقارنــة مــع اســواق زميل
هــذا العــام علــى هامــش اعمــال املؤمتــر اجتمــاع جلنــة تامينــات الســيارات 
واملكاتــب العربيــة املوحــدة واجتمــاع مجلــس ادارة االحتــاد العــام العربــي 

للتامــن.
أمــا فيمــا يتعلــق بالســوق االردنــي ككل فــأن االحتــاد االردنــي لشــركات 
التأمــن يســعى دومــا لتحفيــز الشــركات االردنيــة لانضمــام لاحتــاد العــام 
للتأمــن ويشــجع الشــركات علــى املشــاركة يف كافــة الفعاليــات  العربــي 
والنشــاطات التــي ينظمهــا مــن خــال تعميــم كافــة كتــب االعــان عــن هــذه 
الفعاليــات، ونســعى بالتنســيق مــع اللجــان الفنيــة علــى توظيــف جتــارب  
الشــركات التــي يعملــون بهــا وعكســها يف دعــم عمــل االحتــاد العــام العربــي 
مــن خــال اوراق عمــل او اقتراحــات تقــدم مــن خــال ممثلــي الســوق 
االردنــي يف اللجــان العربيــة يف االحتــاد والــذي ُيعــد مظلــة التأمــن العربيــة.
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اإلطار القانوني والتشريعي:
- عرفــت فلســطن التأمــن مــن خــال "قانــون شــركات الضمــان" الصــادر ســنة 1845. وهــذا القانــون كان يتعلــق بتأمــن األضــرار واخلســائر التــي حتصــل 

لألموال.
- عام 1929 صدر قانون رقم )18( الذي فرض بعض اإللتزامات على شركات التأمن التابعة لشركات أجنبية.

- عام 1947 صدر قانون رقم )8( لتأمن املركبات امليكانيكية.
- عام 1959 صدر قانون رقم )24( ، ثم قانون مراقبة أعمال التأمن رقم )5( لسنة 1965، ونظام مراقبة شركات التأمن 76 لسنة 1965. 

- عــام 1992 تأسســت أول شــركتن همــا: شــركة التأمــن الوطنيــة، وشــركة املشــرق العربــي، ثــم توالــت الشــركات، يف عــام 1994 شــركة ترســت العامليــة 
للتأمــن، فلســطن للتأمــن، املجموعــة األهليــة للتأمــن، ثــم عــام 1995 شــركة العــرب للتأمــن علــى احلــوادث، وعــام 1996 تأســس فــرع لشــركة أجنبيــة 
)الشــركة األمريكيــة للتأمــن علــى احليــاة(، وعــام 1997 شــركة فلســطن لتمويــل الرهــن العقــاري، وعــام 2008 شــركة التكافــل الفلســطينية للتأمــن، 

وعــام 2010 الشــركة العامليــة املتحــدة للتأمــن، وعــام 2018 شــركة متكــن الفلســطينية للتأمــن.
- قانون التأمن رقم )20( عام 2005 وتعدياته

التعليمات والقرارات:
صدرت مبوجب قانون التأمي رقم 20 لسنة 2005 العديد من القرارات والتعليمات املنظمة لقطاع التأمن ومنها على سبيل املثال:

تعليمات رقم )4( لسنة 2007 بشأن قواعد السلوك املهنية اخلاصة بشركات التأمن.
- قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2008 بشأن حتديد مستوى األسعار أو التعرفة اخلاصة بتأمن املركبات وتأمن العمال. 

ــا واإلجــراءات والشــروط  ــاءة وتعدياته ــة هامــش امل ــد قيم ــم )1( لســنة 2006 بشــأن حتدي ــات رق ــة لتعليم ــم )1( لســنة 2009 املعدل ــات رق - تعليم
ــة إلصــدار شــهادة املــاءة.  والنمــاذج املطلوب

- تعليمات رقم )3( لسنة 2009 املعدلة لتعليمات رقم )1( لسنة 2007 بشأن ترتيبات إعادة التأمن. 
- قرار رقم )3( لسنة 2012 بتعديل الفقرة )3( من املادة )3( من تعليمات رقم )2( لسنة 2012 بشأن تعين شركات التأمن للخبير اإلكتواري. 

- قــرار رقــم )1( لســنة 2017 بتعديــل القــرار رقــم )2( لســنة 2012 بشــأن إســتخدام النظــام اإللكترونــي الفلســطيني لتأمــن املركبــات وتنظيــم آليــة 
عملــه. 

- القانون رقم )41( للعام 2018 بتعديات القانون رقم )20( للعام 2005 .
- القرار رقم )7( لسنة 2020 بتعديل القرار رقم )1( لسنة 2007، بشأن حتديد قيمة الوديعة املطلوبة من شركات التأمن.

- تعليمات رقم )1( لسنة 2021 بآلية توريد الرسوم املستحقة لهيئة سوق رأس املال والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
هيكل السوق

املؤشرات التأمينية للسوق الفلسطيني خال الفترة من 2016 حتى 2020  )العملة باملليون دوالر أمريكي(

سوق التأمن الفلسطينى
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اإلطار القانوني والتشريعي:
تاريخ التأمني يف مملكة البحرين

ــة ملمارســة  ــن خمســينات القــرن العشــرين بدخــول فــروع لشــركات أجنبي ــى مـ ــى الســنوات األول ــود إل ــن تع ــي يف البحري ــات النشــاط التأمين رغــم إن بداي
العمــل التأمينــي التجــاري، إال أن املتغيــرات االقتصاديــة والتنمويــة فـــي اململكــة كان لهــا األثــر الكبيــر يف توســع هــذا النشــاط وظهــور شــركات تأمــن محليــة 
برأســمال وطنــي مبــا حفــز علــى املنافســة وتطويــر اخلدمــات التأمينيــة لكافــة املؤسســات البحرينيــة عامــة وخاصــة ممــا تطلــب معهــا توفيــر الغطــاء القانونــي 

لهــذا النشــاط وتوفيــر العمليــة الرقابيــة علــى أداءه.
ومنــذ عــام 1950، وحتــى اليــوم حصلــت طفــرة يف قطــاع التأمــن باململكــة حيــث منــى بشــكل ملحــوظ وذلــك نتيجــة التطــور يف القطــاع املالــي يف اململكــة. 
وذلــك علــى إثــر األخــذ باخلطــوات الازمــة لتوفيــر بيئــة مائمــة لقطــاع التأمــن مــن قبــل مملكــة البحريــن وبتطبيــق أفضــل املعاييــر والقوانــن التــي تكفــل 

منــو هــذا القطــاع علــى املــدى البعيــد. 
اإلطار التشريعي

- قانــون رقــم )23( لســنة 1976 بإصــدار قانــون العمــل يف القطــاع األهلــي والتعديــات والقــرارات الصــادرة بشــأن تنفيــذه. وينظــم هــذا القانــون أســس 
تعيــن وحقــوق وواجبــات العاملــن يف القطــاع األهلــي غيــر احلكومــي ومنهــا شــركات التامــن؛

- األمــر االميــري رقــم )4( لســنة 1975 واملرســوم بقانــون رقــم )23( لســنة 1975 بشــأن الــوكاالت التجاريــة وتنظيمهــا املعــدل باملرســوم رقــم )10( 
لســنة 1985؛

سوق التأمن البحرينى

الســيد / محمــد الريمــاوي
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمن

املدير العام لشركة تمكن للتأمن
كيــف ميكــن للمؤمتــر أن يكــون فرصــة إلثــراء الثقافــة التأمينيــة 

ومحفــزا ملزيــدا مــن العمــل املشــترك؟
فرصــة حقيقيــة  بكونــه  والثاثــون  الثالــث  العــام  املؤمتــر  أهميــة  تكمــن 
لتبــادل اخلبــرات واملعرفــة باإلضافــة الــى املواضيــع احليويــة واحلديثــة 
التــي ســيتطرق لهــا للمناقشــة علــى رأســها جائحــة كورونــا وتأثيراتهــا علــى 
ســوق التأمــن العاملــي والعربــي باإلضافــة الــى التعمــق مبوضــوع التحــوالت 
الرقميــة وتطبيــق املعيــار )17(، وتأثيــر املخاطــر الســيبرانية واملنــاخ علــى 
ــن شــأن املؤمتــر ان  ــة ومســتقبلية م ــات آني ــة التأمــن. هــذه التحدي صناع
ــن يف صناعــة التأمــن للخــروج  ــن العامل ــا ب ــا م ــاون ألجله ــن التع ــزز م يع
بأطــر اعمــال تهــدف الــى تطبيــق املمارســات املثلــى ومشــاركة التجــارب 

ــز. ــرص النجــاح والتمي ــز ف وتعزي
ما النتائج التي تنتظرها شركات التأمني من املؤمتر العام؟

انــا علــى ثقــة تامــة بــأن املؤمتــر ســيخرج بقــرارات وتوصيــات ومقترحــات 
وخطــط عمــل مــن شــأنها تطويــع التحديــات التــي تواجــه صناعــة التأمــن 
وتنســيق األنشــطة التــي حتقــق مصالــح أعضــاء االحتــاد وتطويــر قطــاع 
بــن  مــا  وتعزيزهــا  العاقــات  توطيــد  الــى  باإلضافــة  العربــي.  التأمــن 
شــركات التأمــن وشــركات إعــادة التامــن واالحتــادات والهيئات اإلشــرافية، 
كمــا يعــزز املؤمتــر الفرصــة احلقيقيــة لتبــادل اخلبــرات والتجــارب اخلاصــة 

ــي تواجــه شــركات التأمــن مؤخــراً.  ــة الت ــة اجلوهري ــات احلديث بالتحدي

مــا الــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه االحتــاد الفلســطيني لشــركات 
التأمــني لدعــم عمــل االحتــاد العــام العربــي للتأمــني؟

ــة  االحتــاد الفلســطيني لشــركات التأمــن يتكــون مــن شــركات تأمــن ريادي
عاملــة يف القطــاع ومتلــك جتــارب فريــدة ومميــزه علــى الصعيــد اإلقليمــي 
والعربــي مــن حيــث االبــداع يف تقــدمي احللــول واخلدمــات التأمينيــة وإدارة 
التــي  البشــرية  بكوادرنــا  نفخــر  كمــا  الرقمــي.  التحــول  وإدارة  املخاطــر 
ــدي او  ــزة ســواء يف التأمــن التقلي ــة واملمي ــة النوعي ــرات الفني ــك اخلب متتل
االســامي. باإلضافــة الــى الدراســات واألبحــاث التــي ينفذهــا أعضــاء 
االحتــاد  نحــن يف  التأمــن،  تطويــر صناعــة  الــى  تهــدف  التــي  االحتــاد 
الفلســطيني لشــركات التأمــن كمــا نســعى لتكامليــة حتقــق مصالــح جميــع 
األعضــاء وعلــى اســتعداد دائمــا لتبــادل ومشــاركة اخلبــرات والتجــارب 

ســعياً لتطويــر صناعــة التامــن العربــي ومتيــزه دوليــاً وعامليــاً. 
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- املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات؛
- قانون املرور رقم )9( لعام 1979 والائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه؛

- املرسوم بقانون رقم )11( لسنة 1982 بإنشاء صندوق التأمن على املركبات؛
- املرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1982 بإصدار القانون البحري؛

- املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 1987 يف شــأن التأمــن اإلجبــاري عــن املســؤولية املدنيــة الناشــئة عــن حــوادث املركبــات املعــدل باملرســوم بقانــون رقــم 
)7( لســنة 1996؛

- املرســوم بقانــون رقــم )17( لســنة 1987 يف شــأن شــركات وهيئــات التأمــن والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )6( لســنة 1990 الــذي 
تقــرر فيــه تولــي وزارة التجــارة والزراعــة ســلطة اإلشــراف والرقابــة علــى شــركات وهيئــات التأمــن؛

- املرسوم بقانون رقم )19( لسنة 2001 بإصدار القانون املدني؛
- قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001؛

- مبوجــب قانــون مصــرف البحريــن املركــزي واملؤسســات املاليــة )قانــون رقــم 2006/64(، أصــدر البنــك املركــزي كتــاب قواعــد مكــون مــن ثــاث مجلــدات 
يتنــاول املجلــد الثالــث منــه التأمــن، وحــدد هــذا املجلــد املتطلبــات العامــة ألنــواع مختلفــة مــن شــركات التأمــن، مبــا يف ذلــك التأمــن علــى احليــاة والتأمــن 

العام؛
ــال أن اإلطــار التنظيمــي للتأمــن يف  - يف تقريــر صــدر يف ديســمبر 2017 عــن قطــاع التأمــن يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، أوضحــت ألــن كابيت

البحريــن مــن أكثــر األطــر تطــوراً يف املنطقــة، وقــد أجــرى مصــرف البحريــن املركــزي إصاحــات مهمــة ملواءمــة اللوائــح مــع املعاييــر الدوليــة؛ 
أبرز التطورات التشريعية: 

شهدت السنوات األخيرة تغييرات جوهرية بالسوق نتجت عن إستحداث وإصدار أنظمة وقرارات جديدة، منها على سبيل املثال: 
- يف مطلــع عــام 2021، أصــدرت وزارة الداخليــة قــرار رقــم )7( لســنة 2021 بتنظيــم إعهــاد تنفيــذ بنــود عقــد التأمــن يف وقائــع التلفيــات املتصالــح 

عليهــا إلــى ممثلــي شــركات التأمــن املختصــة؛ 
- أصــدر مصــرف البحريــن املركــزي تعميــم لكافــة شــركات التأمــن بضــرورة العمــل علــى اإلســتعداد لتطبيــق معيــار IFRS 17( 17( واملقــرر تطبيقــه يف 

1 ينايــر 2022؛ 
- يف النصف الثاني من عام 2019، أصدر مصرف البحرين املركزي مسودة التوجيهات اخلاصة بوسطاء التأمن عبر املنصات اإللكترونية،

 هيكل سوق البحرين: 
وصل عدد شركات وهيئات التأمن حتى عام 2019 ما يزيد عن 150 شركة وهيئة تأمن لتشمل)1(:

- 24 شركة تأمن محلية )مبا يف ذلك شركات التكافل وإعادة التكافل(؛
- 12 فرع للشركات األجنبية؛ 

- 32 وسيط تأمن؛ 
- 29 إكتواريا؛

فضــا عــن اخلدمــات اإلداريــة لشــركات التأمــن وإستشــارات التأمــن وخبــراء املعاينــة وتقديــر األضــرار وصناديــق ومجمعــات التأمــن وجمعيــة التأمــن 
البحرينيــة واخلدمــات املســاندة لقطــاع التأمــن؛

مصرف البحرين املركزي
- منــذ تولــى مصــرف البحريــن املركــزي مهمــة مراقبــة قطــاع التأمــن قــام بتطبيــق أفضــل املعاييــر الرقابيــة لقطــاع اخلدمــات املاليــة العاملــة يف البحريــن. 

باإلضافــة إلــى تطبيــق جميــع القوانــن والتشــريعات الرقابيــة للتأمــن املتوافقــة مــع قوانــن وقواعــد اجلمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــن )IAIS(؛
ميارس املصرف مسؤولياته وصاحياته ضمن إطار رقابي يهدف باألساس إلى حتقيق األهداف التالية:

• تعزيز اإلستقرار واملحافظة على سامة نظام قطاع التأمن؛
• حماية املصالح املشروعة للعماء املرخص لهم يف القطاع املالي؛

• تعزيز الشفافية وتنظيم صناعة اخلدمات املالية؛ 
• احلد من اجلرائم املالية وأنشطة غسيل األموال عن طريق وضع القوانن واالطر الرقابية الازمة؛

وكجــزء مــن سياســة مصــرف البحريــن املركــزي املســتمرة لتعزيــز الشــفافية وزيــادة الوعــي مببــادرات التطويــر التنظيمــي ملصــرف البحريــن املركــزي، فقــد 
قــام بتطبيــق قائمــة مــن املبــادرات اخلاصــة بالتأمــن خــال عــام 2019:

- إستحداث فصل جديد "التدريب والكفاءة"؛
- احلد األدنى للتغطية التأمينية للوثيقة املوحدة للتأمن الشامل على املركبات؛

- مستويات التحكم يف املاءة؛
- تعزيز املتطلبات اخلاصة مبمثلي شركات التأمن؛

- تعزيز املتطلبات اخلاصة بأموال العماء؛
- تعزيز املتطلبات اخلاصة بخدمات إدارة شركات التأمن "Insurance Manager"؛

"Insurance Aggregator" إستحداث إطار تنظيمي جديد لوسطاء التأمن عبر املنصات اإللكترونية -
جمعية التأمني البحرينية

- تأسســت مــن قبــل شــركات وهيئــات التأمــن العاملــة يف ســوق البحريــن يف 11-9-1993 طبقــاً ألحــكام قانــون اجلمعيــات واألنديــة اإلجتماعيــة 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

 570,295,112 584,276,493 619,188,721 575,175,431 585,294,692 الغير حياة 
 166,066,460 179,962,734 136,194,125 139,420,188 137,068,496 حياة 

 736,361,572 764,239,297 755,382,846 714,595,619 722,363,188 إجمالي األقساط
 
 

محمــد جــواد   / الســيد 
رئيس مجلس إدارة جمعية التأمن البحرينية
الرئيس التنفيذى لشركة سوليدرتي للتأمن - البحرين

ــن  ــني يف الوط ــة التأم ــه صناع ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــي أه ــا ه م
ــا؟ ــن مواجهته ــف ميك ــي؟ وكي العرب

هنالــك العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه شــركات التأمــن 
يف الوطــن العربــي، ولعــل أهــم هــذه التحديــات هــو العــدد الكبيــر لشــركات 
التأمــن يف الــدول التــي تعمــل بهــا هــذه الشــركات والتــي تتنافــس فيمــا 
بينهــا علــى قاعــدة عمــاء محــدودة نســبياً ممــا يجعــل املحافظــة علــى 

احلصــة الســوقية صعبــاً للغايــة يف ظــل املنافســة الشرســة يف الســوق.
مــن ضمــن التحديــات أيضــا؛ عــدم إدراك شــريحة كبيــرة مــن املجتمــع 
ضــرورة احلصــول علــى تغطيــة تأمينيــة شــاملة ملختلــف اجلوانــب، مثــل 
ومــن  والتأمــن علــى احليــاة وغيرهــا،  الطبــي  والتأمــن  املنــازل  تأمــن 
ــادة وعــي  ــى زي ــا يبــرز دور شــركات التأمــن بضــرورة تكثيــف العمــل عل هن

املجتمــع بأهميــة وضــرورة التأمــن.
ونــرى بــأن الوســيلة املثلــى ملواجهــة هــذه التحديــات هــي عــن طريــق توحيــد 
األســواق لتحقيــق التعــاون والتجانــس بــن الشــركات املتنافســة مــن خــال 
ــى  ــات تضــم هــذه الشــركات وترعــى مصاحلهــا، باإلضافــة ال إنشــاء جمعي
تكثيــف احلمــات التوعويــة لزيــادة إدراك أفــراد املجتمــع بضــرورة احلصــول 

علــى مختلــف التغطيــات التأمينيــة. 
ومــن املؤكــد أن هــذه اجلمعيــات واالحتــادات قــادرة مــن خــال عملهــا 
الــدؤوب علــى حتســن وتطويــر األســواق التــي تعمــل بهــا ممــا يســهم يف 
إلــى  باإلضافــة  األعضــاء  للشــركات  الســوقية  الربحيــة واحلصــة  زيــادة 
العقبــات والتحديــات.  حمايــة مصاحلهــم املشــتركة يف تخطــي مختلــف 
ــة  ــني البحريني ــه التأم ــه جمعي ــن أن تلعب ــذي ميك ــدور ال ــو ال ــا ه م

ــني؟ ــي للتأم ــام العرب ــاد الع ــل االحت ــم عم لدع
ممــا ال شــك فيــه أن جمعيــة التأمــن البحرينيــة قــادرة علــى املســاهمة 

الفعالــة يف عمــل االحتــاد العــام العربــي للتأمــن، وذلــك مــن خــال العمــل 
املســتمر علــى تطويــر املنظومــة التأمينيــة، ودعــم الروابــط والصــات بــن 
أســواق وهيئــات التأمــن وتوثيــق أواصــر التعــاون فيمــا بينهــا، والتنســيق بــن 
نشــاطاتها املختلفــة بغيــة حمايــة مصالــح األعضــاء وتنميــة صناعــة التأمــن. 
مــن  أكثــر  تضــم  البحرينيــة  التأمــن  أن جمعيــة  اليــوم  فخــورون  ونحــن 
أربعــن )40( عضــواً ممــا يجعلهــا أحــد أهــم اجلمعيــات التأمينيــة علــى 
مســتوى املنطقــة، ونحــن علــى ثقــة بــأن حتقيــق التجانــس والتعــاون بــن 
هــذه الشــركات األعضــاء سيســهم يف حتقيــق أهــداف االحتــاد العــام العربــي 

ــى أكمــل وجــه. ــه عل للتأمــن ودعــم عمل
كمــا نؤكــد علــى أن جمعيــة التأمــن البحرينيــة تعمــل وفــق خطــة مدروســة 
ــى املــدى  ــة وذلــك لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية عل بعناي
املتوســط والبعيــد، والتــي تتمحــور حــول عــدة جوانــب بالغــة األهميــة، مــن 
أهمهــا التحــول الرقمــي لقطــاع التأمــن، ورأس املــال البشــري، والوعــي 
بأهميــة التأمــن، وتطويــر القوانــن واألنظمــة الرقابيــة، وتوحيــد ســوق 

التأمــن.
ــام  ــر الع ــا املؤمت ــون ان يصدره ــي تتمن ــات الت ــم التوصي ــي اه ــا ه م

الثالــث والثاثــون؟

والثقافيــة والهيئــات اخلاصــة الصــادرة باملرســوم بقانــون )21( لســنة 1989، وجــرى تســجيلها بــوزارة العمــل والشــؤون اإلجتماعيــة وفــق أحــكام القــرار 
الــوزاري رقــم )2( لســنة 1990، ثــم جــرت إعــادة تكييــف وضعهــا القانونــي عــام 2009 بعــد صــدور قانــون مصــرف البحريــن املركــزي رقــم )64( لســنة 

2006 بتســجيلها لــدى املصــرف تنفيــذا ألحــكام هــذا القانــون؛
- وتتلخــص أهــداف اجلمعيــة بتعزيــز الروابــط والتعــاون بــن شــركات التأمــن العاملــة يف مملكــة البحريــن لتطويــر صناعــة التأمــن وزيــادة الوعــي التأمينــي 
وترســيخ القواعــد املهنيــة واالخاقيــة بــن كافــة االطــراف ذات العاقــة بالعمــل التأمينــي باالضافــة الــى عقــد النــدوات واملؤمتــرات واعــداد الدراســات 
والنشــريات الدوريــة التعريفيــة اخلاصــة بالنشــاط التأمينــي والتعامــل مــع اجلهــات املختصــة البــراز دور مملكــة البحريــن كمركــز تأمينــي إقليمــي وعاملــي.

تضم اجلمعية حوالي 50 عضًوا، من شركات التأمن املحلية وشركات التأمن األجنبية وإعادة التأمن والوسطاء ومقدمي اخلدمات
املؤشرات التأمينية للسوق البحريني خال الفترة من 2016 حتى 2020  )العملة باملليون دوالر أمريكي(
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نــرى أنــه مــن الضــروري أن يوصــي املؤمتــر العــام ويشــجع األعضــاء علــى 
حتقيــق التكامــل االقتصــادي فيمــا بينهــم مــن خــال الســعي إلــى زيــادة 
االحتفــاظ بأقســاط التأمــن داخــل الوطــن العربــي واحلــد مــن تســربها 
للخــارج، والتعــاون يف تأمــن املشــاريع العربيــة وذلــك مــن خــال خلــق 

كيانــات اقتصاديــة قويــة. 
ومــن جانــب آخــر، نؤكــد علــى ضــرورة أن يوصــي املؤمتــر العــام ويحــث 
األعضــاء علــى تبــادل اخلبــرات واملعرفــة التأمينيــة حيــث أن ذلــك سيســاعد 
التحديــات  وتخطــي  الســابقة  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  األعضــاء 

املســتقبلية ويعــزز روح التعــاون والتكاتــف بــن األعضــاء. 

وعــاوة علــى ذلــك، نــود أن نشــير إلــى أنــه مــن الضــروري أن يحــرص 
املؤمتــر العــام علــى التوصيــة بضــرورة الريــادة يف التحــول الرقمــي وأن تعمــل 
الشــركات باســتمرار علــى رقمنــة خدماتهــا املقدمــة للزبائــن بشــكل متواصــل 
ملواكبــة التطــورات واملتغيــرات الســريعة، وأن يتجلــى ذلــك يف املرونــة التــي 
تتعامــل بهــا الشــركات مــع الظــروف االســتثنائية، والقــدرة علــى التكيــف مــع 
األوقــات الصعبــة. باإلضافــة إلــى أهميــة التركيــز علــى رأس املــال البشــري، 
ــد  ــة، وتوحي ــر القوانــن واألنظمــة الرقابي ــة التأمــن، وتطوي والوعــي بأهمي

ســوق التأمــن.

اإلطار القانوني والتشريعي:
ديوان التأمني العراقي

يف  عملــه  الديــوان  هــذا  باشــر   -
الديــوان  وينــدرج   2005/6/1
ومــن  املاليــة  وزار  تشــكيات  ضمــن 
أهــم مضامــن قانــون تنظيــم اعمــال 
الثانــي  البــاب  يف  جــاء  مــا  التأمــن 
مبوجــب  يؤســس   — اوال   )5( املــادة 
هــذا القانــون ديــوان يســمى ) ديــوان 
ــة  ــع بالشــخصية املعنوي التأمــن ( يتمت
ولــه  واإلداري  املالــي  واالســتقال 
متلــك األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة 
والقيــام  اهدافــه  لتحقيــق  الازمــة 
بجميــع التصرفــات القانونيــة وميثلــه 
أو مــن يخولــه. كمــا  الديــوان  رئيــس 
الديــوان  يهــدف   )6( املــادة  تضمنــت 
الــى تنظيــم قطــاع التأمــن واإلشــراف 
عليــه مبــا يكفــل تطويــر وتأمــن ســوق 

مفتــوح وشــفاف وآمــن ماليــا، وتعزيــز دور صناعــة التأمــن يف ضمــان األشــخاص واملمتلــكات ضــد املخاطــر حلمايــة االقتصــاد الوطنــي. كمــا تضمنــت هــذه 
املــادة عــدة فقــرات تخــص مهــام الديــوان اهمهــا حمايــة حقــوق املؤمــن لهــم واملســتفيدين مــن اعمــال التأمــن ومراقبــه املــاءة للمؤمنــن لتوفيــر غطــاء تأمينــي 
كاف حلمايــة هــذه احلقــوق. ومبوجــب القانــون فــأن الديــوان هــو املنظــم الرئيــس ألعمــال التأمــن العامــة واخلاصــة يف العــراق، حيــث اجــارت املــادة )13( 
مــن قانــون رقــم )10( لســنة 2005 ممارســة الشــركات اخلاصــة ألعمــال التأمــن بعــد احلصــول علــى اجــازة مــن رئيــس الديــوان واصبــح ديــوان التأمــن 
هــو املســير لهــذه الشــركات يف منــح اجــازت تأســيس وبذلــك أصبــح عــدد الشــركات اخلاصــة اكثــر مــن 30 شــركة تأمــن موزعــة جغرافيــا وبضمنهــا فــرع 

واحلكوميــة األجنبيــة  الشــركات 
جمعية شركات التأمني واعادة التأمني العراقية

ــع بالشــخصية  ــة وتتمت ــا تضامني ــم أعمــال التأمــن رقــم )10( لســنة 2005 تكــون املســؤولية فيه ــون تنظي ــادة )84( مــن قان ــة وفــق امل تأسســت اجلمعي
املعنويــة وتهــدف الــى رعايــة مصالــح اعضائهــا والعمــل علــى تطبيــق القانــون واخاقيــات التأمــن ومتثيــل املصالــح اجلماعيــة للمؤمنــن ومعيــدي التأمــن 
أمــام الديــوان وغيرهــا مــن األمــور املتعلقــة بأعمــال التأمــن. ولهــا نظــام داخلــي خــاص ومجلــس إدارة منتخــب باجتمــاع الهيئــة العامــة للقطــاع. ويعقــد 

املجلــس اجتماعاتــه الدوريــة ملناقشــة واقــع ســوق التأمــن العراقــي واالرقــاء بــه مــن اجــل صناعــة تأمــن وطنيــة عراقيــة متقدمــة.
 اإلطار القانوني والتشريعي:

- القانون رقم 10 لسنة 2005 بشأن تنظيم أعمال التأمن يف العراق 
التعليمات:

- رقم )19( لسنة 2015 تعليمات قواعد ممارسة مهنة التأمن وادابها

سوق التأمن العراقى
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اإلستاذة / إسراء صالح داؤد 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لشركة 
التامن الوطنيــة ومدير عام ديوان التأمن 

كيــف يكــون للمؤمتــر ان يكــون فرصــة الثــراء الثقافــة التامينيــة 
ومحفــزا ملزيــد مــن العمــل املشــترك ؟ 

الشــك ان عقــد املؤمتــرات وامللتقيــات  والتواصــل املســتمر يزيــد مــن ســعة 
االطــاع علــى كل مــا هــو جديــد ، وتســمح بالتعــارف وتشــجع التعــاون مــع 
اجلهــات املشــاركة ، ال بــل تســاهم يف حــل بعــض املتعلقــات وتفتــح آفــاق 
ــراء الثقافــة  ــي اث ــادل االفكاروبالتال ــارات وتب ــة امله ــدة وتســهم يف تنمي جدي
التأمينيــة  ، خصوصــا نحــن يف العــراق الــذي مــرت صناعــة التامــن بفتــرة 

احجــام عــن العالــم اخلارجــي الكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن .
التحديــات تواجــه صناعــة  اهــم  مــا هــي   ، مــن وجهــة نظركــم 
التامــني يف العــراق بصفــة خاصــة ويف الوطــن العــر بــي بصفــة 

؟  مواجهتهــا  ميكــن  وكيــف  عامــة؟ 
لقــد اثــرت الظــروف التــي مربهــا العــراق تاثيــرا كبيــرا علــى صناعــة التامــن 
، ويحزننــي مــا آلــت اليــه يف وضعهــا بالوقــت احلاضــر بعدمــا كان الســوق 
العراقــي االول اقليميــا ، ويكمــن ان نعــزو اهــم التحديــات التــي تواجــه هــذه 

الصناعــة يف العــراق والتــي تتمثــل حاليــا : 

■ مشــكلة نــدرة املــاكات الفنيــة التأمينيــة واعــادة التأمــن املتخصصــة 
ــا ان هجــرة  ــي كم ــوغ الســن القانون ــاري او بل ــى التقاعــد االجب ــا ال الحالته
منصــف  مــن  ابتــداءا"  البلــد  خــارج  الــى  وتســربها  التأمينيــة  العقــول 
تركــت  الثمانينــات والتســعينات بســبب احلــروب واحلصــار االقتصــادي 
اثــر كبيــر جــدا علــى صناعــة التامــن .ولهــذا ظلــت صناعــة التامــن تــراوح 
ــإن قطــاع  ــه ف ــة.  وعلي ــراق االقتصادي ــة الع ــع واســتمرار ازم ــا  م يف مكانه
ــم يتحقــق  ــاذا  ل ــا حلــال االقتصادالعراقــي ، ف ــا وعاكًس التأمــن ظــل  تابًع
حتــّول يف الوضــع االقتصــادي العــام ، فــإن تطويــر صناعــة  التأمــن ســتبقى 

 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

 125,322,538 121,649,593 85,754,856 89,716,648 70,980,458 الغير حياة 
 63,405,419 46,680,546 55,504,467 44,604,969 50,000,405 حياة 

 188,727,957 168,330,139 141,259,323 134,321,616 120,980,863 إجمالي األقساط
 
 

- رقم )18( لسنة 2012 تعليمات هيكل وتشكيات ديوان التأمن
- رقم )12( لسنة 2008 تعليمات تسجيل خبراء الكشف وتقدير االضرار وتسويتها وتعدياتها

- رقم )11( لسنة 2008 تعليمات اجازة وكيل التأمن وتنظيم اعماله ومسؤولياته
- رقم )1( لسنة 2006 تعليمات السياسات املحاسبية الواجب اتباعها من املؤمن

- رقم )2( لسنة 2006 تعليمات إحتساب املخصصات الفنية
- رقم )5( لسنة 2006 تعليمات هامش املاءة

- رقم )4( لسنة 2006 تعليمات املبلغ األدنى للضمان وتعدياتها
- رقم )3( لسنة 2006 تعليمات وديعة الضمان وتعدياتها

- رقم )7( لسنة 2006 تعليمات حتديد طبيعة ومواقع موجودات املؤمن التي تقابل االلتزامات التامينية املترتبة عليه
- رقم )6( لسنة 2006 تعليمات اسس إستثمار أموال املؤمنن

- رقم )9( لسنة 2006 تعليمات فروع انواع التأمن
- رقم )10( لسنة 2006 تعليمات إجازة وسيط التأمن وتنظيم اعماله وحتديد مسؤولياته

- رقم )8( لسنة 2006 تعليمات منح اجازة ممارسة أعمال التأمن واعادة التأمن
هيكل السوق

يعمل بالسوق عدد 25 شركة تأمن
املؤشرات التأمينية للسوق العراقي خال الفترة من 2016 حتى 2020  )العملة باملليون دوالر أمريكي(
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ــذا الوضــع. ــة له رهين
■ تعــدد التشــريعات التــي تنظــم صناعــة التامــن ،اذ نفتقــد الــى قانــون موحــد للتامــن 
وحتــى بعــد 2003 التــي جــاءت احلكومــة باالمــر الديوانــي لقانــون تنظيــم اعمــال 
ــه وعــدم  ــث ضعف ــا" لامــال مــن حي ــذي كان مخيب التامــن رقــم 10 لســنة 2005 ال

ــة العراقيــة . انســجامه مــع البيئ
■ االفتقــار الــى برامــج تدريــب وتطويــر العاملــن  يف خــارج البلــد ســواءاً بإيفادهــم الــى 

ســوق اللويــدز او ومراكــز التدريــب العربيــة املتطــورة وغيرهــا.
■ تعانــي شــركات التأمــن احلكوميــة العراقيــة احلاليــة مــن ضعــف يف االمكانــات 
الفنيــة التأمينيــة وعــدم مواكبــة التطــورات واملتغيــرات العامليــة يف قطــاع التأمــن واعــادة 
التأمــن وعــدم االســتجابة ألغطيــة تأمينيــة جديــدة او اســباب تعــود الــى ضعــف اعــادة  
التأمــن العراقيــة ، فضــا عــن قلــة االطــاع واملعرفــة مبــا يجــري يف اســواق التامــن 

العامليــة 
وملواجهــة هــذه التحديــات ومــا تعانيــه صناعــة التامــن يف العــراق، ابــدت احلكومــة اهتمامــا ، ففــي  ظــل تنفيــذ ورقــة اصــاح االداء احلكومــي " الورقــة 
ــة عــدة مســتهدفات ، وكخطــوة اولــى مت تعيــن مستشــار خارجــي لقطــاع التامــن لتقــدمي املشــورة  البيضــاء" خصــت قطــاع التامــن مبشــروعن  متضمن
واالشــراف علــى تنفيــذ مــا جــاء مبشــروعي التامــن بالتعــاون مــع ديــوان التامــن ، وكمــا يتولــى ديــوان التامــن باعــداد مســودة لتعديــل القانــون تنظيــم اعمــال 
التامــن رقــم 10 لســنة 2005  ريثمــا يتــم اصــدار قانــون التامــن املوحــد ، فضــا عــن املضــي يف الســير للدخــول يف اتفاقيــات لتدريــب العاملــن يف قطــاع 

التامــن لــدى مركــز التدريــب العربيــة الرصينــة .
امــا علــى صعيــد الوطــن العربــي وان كانــت اخــف مــن العراق،االانــه ال تختلــف التحديــات التــي تواجــه قطــاع التامــن كثيــر مــن حيــث  قصــور التشــريعات 

وغيــاب الثقافــة التامــن و ضعــف الــكادر نوعــا مــا 
ماهي اهم التوصيات التي تتمون ان يصدرها املؤمتر الثالث والثاثون ؟ 

■ وجوب التاكيد على استمرار التعاون بن احتادات وهيئات التامن العربية من اجل دعم صناعة التامن 
■ وجوب التاكيد على التامن املستدام من اجل تقدمب احللول وتطوير صناعة التامن 

■ التاكيد على اهمية االنتقال الى التامن الرقمي واستخدام التكنلوجيا يف كل مفاصل التامن تدريجيا 

سوق التأمن الليبيى 
اإلطار القانوني والتشريعي:

اإلطار القانوني املنظم لصناعة التأمني
- القانون رقم ) 5( لسنة 1991 إفرجني بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة اخلضراء الكبرى حلقوق  اإلنسان يف عصر اجلماهير . 

– القانون رقم ) 20 ( لسنة 1991 إفرجني بشأن تعزيز احلرية . 
– القانون التجاري . 

– القانون رقم ) 1 ( لسنة 1369 و.ر بشأن املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية . 
– القانون رقم ) 65 ( لسنة 1970 إفرجني بتقرير بعض األحكام اخلاصة بالتجار والشركات 

واإلشراف عليها . 
– القانون رقم ) 131 ( لسنة 1970 إفرجني بشأن اإلشراف والرقابة على شركات التأمن . 

– القانــون رقــم ) 156 ( لســنة 1970 إفرجنــي بتقريــر بعــض األحــكام اخلاصــة بتأميــم احلصــص األجنبيــة يف شــركات التأمــن املؤسســة يف اجلمهوريــة 
العربيــة الليبيــة . 

– القانون رقم ) 80 ( لسنة 1971 إفرجني بتأميم شركات التأمن يف اجلمهورية العربية الليبية . 
القانون رقم )9( لسنة 1992 إفرجني بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية وتعدياته . 

 – املؤشرات التأمينية للسوق الليبي خال الفترة من 2016 حتى 2019  )العملة باملليون دوالر أمريكي( 

 2016 2017 2018 2019 
 235,993,256 238,322,756 242,825,862 229,715,529 الغير حياة 

 5,433,164 5,486,795 5,590,468 5,288,635 حياة 
 241,426,420 243,809,552 248,416,330 235,004,164 إجمالي األقساط
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الســيد / مختــار الدائــرة
الـمـدير الـعـام

لـشـركـة الـقـافـلـة لـلـتـأمـيـن
- ما هي اهمية املؤمتر العام بالنسبة لسوق التأمني الليبي ؟

يف الواقــع ان املؤمتــر العــام الثالــث والثاثــن الــذي ســيعقد مبدينــة وهــران 
- اجلزائــر يعتبــر ذو اهميــة بالغــة بالنســبة جلميــع أســواق التأمــن العربيــة 
ــن  ــادرات م ــق النجاحــات واملب ــاءات حتق ــدأ ان اللق ــن مب ــاً م ــك انطاق وذل
ــدة للتشــاور ومــن  ــر فرصــة جي ــكار فاملؤمتــر يوف ــادل االراء واالف خــال تب
ثــم اتخــاذ القــرارات املهمــة التــي مــن شــأنها تلبيــة حاجــة بعــض االســواق 
بــل وتســاعد يف تطويــر صناعــة التأمــن وايجــاد منتجــات تأمينيــة جديــدة 
ــى  ــة والعمــل عل ــا العربي ــة يف بادن ــة والتنموي ــة االنشــطة االقتصادي حلماي
ــادل االســنادات  ــة وتب ــة االســتيعابية بشــركات التأمــن العربي ــادة الطاق زي
املحليــة بــن شــركات التامــن وإعــادة التامــن العربيــة واالســتمرار يف تهيئــة 

واصــاح البيئــة يف بلداننــا مــن قوانــن ومعاييــر عادلــة وغيرهــا .
وســيكون املؤمتــر يف غايــة االهميــة بالنســبة لســوق التأمــن الليبــي ألن 
ســوق التأمــن الليبــي رمبــا يحتــاج الــى مزيــد مــن الدعــم والــى إعــادة هيكلــة 
لتمكينــه مــن مواكبــة التطــور املتســارع يف صناعــة التأمــن وبالتالــي دعمــه 
الجتيــاز ســلبيات الوضــع الراهــن الــذي ترتبــت بســبب االوضــاع السياســية 

التــي شــهدتها ليبيــا طيلــة الســنوات املاضيــة.
مــا هــي اهــم التوصيــات التــي تتمنــون ان يصدرهــا املؤمتــر الثالــث 

والثاثــني ؟
امتنى ان تكون من بن التوصيات  االتي:

- مراجعــة شــاملة للشــروط اخلاصــة بوثائــق التأمــن وتوحيدهــا لــدى 
اســواق التأمــن العربيــة مبــا يف ذلــك الترجمــة الــى اللغــة العربيــة.

- الرفع من مستوى التدريب يف مجال التأمن وإعادة التامن.
- االســتفادة مــن جتــارب اســواق التأمــن واعــادة التامــن العربيــة وتبــادل 

املعلومــات.
- تبنــي سياســة تبــادل االســنادات بــن شــركات التامــن واعــادة التامــن 

العربيــة.
ــة ؟  ــني العربي ــة التام ــل صناع ــي تقاب ــات الت ــم التحدي ــي اه ــا ه م

ــا ؟ ــات تطويره ــي متطلب ــا ه وم
التحديــات : تســارع تطــور صناعــة التأمــن يف اســواق التأمــن االخــرى - 
املــاءة واملراكــز املاليــة لشــركات التأمــن واعــادة التامــن - ضعــف التدريــب 

والتطويــر - التحــول الرقمــي والهجمــات االلكترونيــة.
املتطلبــات : البــدء ســريعاً يف  رســم خطــط تدريبيــة مســتدامة - تكويــن 
عالــي-   مــال  ورأس  عاليــة  مــاءة  ذات  تأمــن  وإعــادة  تأمــن  شــركات 
االســتفادة مــن جتــارب االخريــن - التخلــص مــن عقــدة غيرنــا اقــدر - 

. للمنظومــات  احلمايــة  توفيــر 

اإلطار القانوني والتشريعي:
أصــدر املركــزي تعميمــا ً إلــى شــركات التأمــن لغايــات تعزيــز حوكمــة شــركــــات التأمــن بشــأن مكافــآت رؤســــاء وأعضــاء مجالــس إدارة شــركات التأمــن 
يتضمــن أســس لصــرف تلــك املكافــآت. وانطاقــاً  مــن دور املصــرف يف تعزيــز الضوابــط املنظمــة لعمــل شــركات التأمــن تعليمــات أصــدر املصــرف بتاريــخ 
2/3/2020  تعليمــات الضوابــط ومعاييــر إعــــادة التأمــن التــي تضمنــت ضوابــط تضمــن قيــام شــركات التأمــن بــإدارة عمليــات إعــادة التأمــن ومبــا يعــزز 
إدارة املخاطــر املرتبطــة بهــا بشــكل أكثــر كفــاءة وضمــن إطــار حوكمــة فّعال.وألهميــة الشــمول املالــي، أصــدر املصــرف تعليمــات بشــأن اخلــدمــــات املاليــة 
املقدمــة للعمــاء ذوي اإلعــاقــــة تتضمــن ضوابــط وأســــس حلــث الشــركات املاليــة لتســهيل تلقــي تلــك الفئــة املهمــة يف املجتمــع اخلدمــات املاليــة. وبهــدف 
تعزيــز دور املصــرف الرقابــي علــي شــركات التأمــن مت بتاريــخ 27/7/2020  إصــدار تعليمــات النمــاذج الرقابيــة ممــا يســاهم يف تفعيــل اإلطــار الرقابــي 
املبنــي علــى املخاطــر وتطويــر الرقابــة املكتبيــة والتفتيــش امليدانــي علــى شــركات التأمــن بشــكل أكثــر كفــاءة مــن خــال حتســن نوعيــة البيانــات املتوفــرة لــدى 
املصــرف ولتنظيــم احلســابات بــن شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن وحتســن جــودة املوجــودات والتدفقــات النقديــة بــن الشــركات وكفــاءة حتصيــل الــــذمم 
املدينــة والدائنــة بينهــا، مت إصــــدار تعميــم بتاريــخ 2020/12/3 بخصــوص أرصــدة شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن كمــا قــام املصــرف بإصــدار عــدد 
مــن التعاميــم وبالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للضرائــب بخصــوص التــزام شــركات التأمــن باملعيــار املشــترك لإلبــاغ. كذلــك قــام بإصــدار عــدد مــن التعاميــم 
املتعلقة بــإجــــراءات مكافحة غســل األمــــوال ومتويل اإلرهــــاب، مثل تعميم تعليمات مكافحة غســل األمــــوال ومتويل اإلرهــــاب يف املؤسســات املالية وتعميم 
حتديــث اإلرشــادات التكميليــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــــاب وغيرهــا مــن التعاميــم التــي تعــزز التــزام شــركات التأمــن بالضوابــط الــواردة فيهــا.

- القانون رقم )3( لسنة 1961م اخلاص بتنظيم شركات املساهمة

سوق التأمن القطرى
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الـسـيــد / علي إبراهيم العبدالغني
الرئيس - الرئيس التنفيذى مجموعة اإلسالمية 
القطــرى  الســوق  وممثــل  للتأمــن  القطريــة 

ــة  ــه صناع ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــى أه ــم، ماه ــة نظرك ــن وجه م
التأمــني يف قطــر بصفــة خاصــة وفــى الوطــن العربــى بصفــة عامــة؟ 

وكيــف ميكــن مواجهتهــا؟
ألهميــة العمــل علــى زيــادة الوعــى التأمينــى بــن جمــوع أفــراد املجتمــع 
جميــع  توفــر  لضــرورة  الصحيــح  الفهــم  ينعكــس يف  والــذى  ومؤسســاته 
منتجــات التأمــن لتغطــى وتواكــب جميــع أوجــه التطــور االقتصــادى يشــقيه 
التجــارى والصناعــى ممــا يدعــم معــدالت النمــو يف صناعــة التأمــن يف 
قطــر واملنطقــة العربيــة فمــن الضــرورى أن تتعــاون شــركات التأمــن العاملــة 
يف املنطقــة العربيــة جنبــا الــى جنــب مــع اجلهــات الرقابيــة واملؤسســية 
للمشــاركة يف كل ســبل التوعيــة مــن دورات ومحاضــرات وفعاليــات مختلفــة 
بــن جمــوع أفــراد املجتمعــات العربيــة أضافــة الــى الدور املنــوط باحلكومات 
مــن خــال األجهــزة الرقابيــة والتشــريعية بهــا يف ســن القوانــن األلزاميــة 
للتأمــن ليــس فقــط يف مجــال املســؤوليات يف قطــاع تأمــن الســيارات بــل 
يف جميــع فــروع التأمــن املختلفــة كالتأمــن الصحــى ومســؤوليات رب العمــل 
يف إصابــات العمــل إضافــة الــى تأمــن املمتلــكات ســواء العائــدة لافــراد أو 
ــى توســيع قاعــدة التأمــن ودعــم  ــات ممــا ســيؤدى ال املؤسســات واحلكوم

املحافــظ التأمينيــة جلميــع شــركات التأمــن العربيــة.
كيــف ميكــن للمؤمتــر العــام الثالــث والثاثــون أن يكــون منصــة 
البنــاء  العمــل  مــن  ملزيــد  ومحفــزا  التأمينيــة  الثقافــة  الثــراء 

واملثمــر عبــر جميــع دوراتــه؟
اإلحتــاد العــام العربــى للتأمــن منــذ تأسيســه يعــد املظلــة التــي تنضــوى 
حتتهــا جميــع شــركات التأمــن العربيــة ومــن ثــم فالــدور املنــوط باالحتــاد 
ــك  ــع أطــراف تل ــن جمي ــاون أوال ب ــق أواصــر التع ــى توثي وجلــان العمــل عل
املنظومــة وخلــق اآلليــة التــي تخــرج االجتماعــات املتتاليــة للجــان املختلفــة 
الــى عمــل تعاونــى مشــترك يربــط بــن تلــك الشــركات املختلفــة وصــوال الــى 

هــدف االحتفــاظ بجميــع األخطــار املكتتبــة داخــل منظومــة العمــل التأمينــى 
العربــى بــدال مــن اإلعتمــاد علــى األســواق اخلارجيــة علــى األقــل يف احلــدود 
التــي ميكــن لتلــك األســواق العربيــة االحتفــاظ بهــا كأنصبــة تبادليــة داخــل 
الســوق االعربــى، نعــم يحتــاج ذلــك الــى جهــد وتنســيق ولكــن نعلــم يقينــا 
ــام بذلــك داعمــا للعمــل  ــى القي أن االحتــاد العــام العربــى للتأمــن قــادر عل

التأمينــى العربــى املشــترك.
مــا هــي أم التوصيــات التــي تتمنــون أن يصدرهــا املؤمتــر الثالــث 

والثاثــون؟
ــر  ــان األخــوة يف اجلزائ ــة ب ــى ثق ــق ونحــن عل ــى للمؤمتــر التوفي ــة نتمن بداي
اجلزائــر  يليــق مبكانــة  ناجــح  بتنظيــم  اخلــروج  علــى  قادريــن  الشــقيقة 
ــر مــن شــركة إعــادة  ــة التوصيــات وبعــد إغــاق اكث ــزة، أمــا مــن ناحي العزي
 Takaful Re وتكافــل رى  ARIG  تأمــن عربيــة مشــتركة مثــل أريــج
وخروجهــا مــن الســوق فانــه أصبــح لزامــا التفكيــر اجلــدى يف إيجــاد البدائــل 
ومناقشــة فكــرة تأســيس شــركة قويــة عربيــة إلعــادة التأمــن )تقليديــة 
التأمــن وتــوزع عبــى حجــم األســواق  وتكافليــة( تســاهم فيهــا شــركات 
املشــاركة ويتــم دراســة األخطــاء والــدروس املســتفادة مــن التجــارب الســابقة 
لضمــان جنــاح التجربــة متمنيــا مناقشــة هــذا املوضــوع واخلــروج بتوصيــة 

ــه. حيال

 2016 2017 2018 2019 2020 
 4,784,061,150 4,531,437,776 4,262,751,506 3,967,014,165 3,464,282,250 إجمالي األقساط

 

- قانون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية الصادر بالقانون رقم )13( لسنة 2012 وما يرد عليه من تعديات
- قانون رقم )٧( لسنة 2013 بشأن نظام التامن الصحي االجتماعي، والئحته التنفيذية

- بقانون رقم )١٦( لسنة 2010 بإصدار قانون املعامات والتجارة االلكترونية.
- قرار رقم )1/ 2016( بإصدار التعليمات التنفيذية للنامن ومبادئ حوكمة شركات التأمن

- قــرار مجلــس ادارة مصــرف قطــر املركــزي رقــم )١( لســنة 2016 بتحديــد نســب وشــروط التملــك يف أســهم املؤسســات املاليــة املدرجــة يف البورصــة 
واخلاضعــة لرقابــة وإشــراف مصــرف قطــر املركــزي.

املؤشرات التأمينية للسوق القطري خال الفترة من 2016 حتى 2020  )العملة باملليون دوالر أمريكي(
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سوق التأمن السعودي
عــام  خــال  الســعودي  التأمــني  قطــاع  تطــورات 

2021
أبرز التطورات يف قطاع التأمني السعودي

- شــهد قطــاع التأمــن منــوا ً ُيقــدر تقريُبــا بـــ8.4 % 
األقســاط  إجمالــي  بلــغ  حيــث   ، 2021م  عــام  خــال 
ــة  ــا شــهد تأمــن احلماي ــال .كم ــار ري ــة 42.0 ملي املكتتب
إجمالــي  يف  ملحوًظــا  ا  ارتفــاعً  واملمتلــكات  واالدخــار 

املكتتبــة األقســاط 
- ارتفعــت نســبة املبيعــات مــن خــال املواقــع اإللكترونيــة 
لشــركات التأمــن ومنصــات وســاطة التأمــن اإللكترونيــة 
إلــى 7.5 % يف عــام  مــن 6.9 % يف عــام 2020م 

2021م
- نخفــض بشــكل طفيــف عمــق قطــاع التأمــن مــن النــاجت 

املحلــي غيــر النفطــي خــال عــام 2021م ليصــل إلــى 1.91 %مقارنــة بـــ 1.92 % خــال عــام 2020م
- ارتفــع معــدل اخلســارة اإلجمالــي للقطــاع، حيــث بلــغ مــا نســبته 83.4 % خــال عــام 2021م مقابــل معــدل خســارة 76.7 % خــال عــام 2020م؛ 

وذلــك نتيجــة عــودة مســتوى املطالبــات ملســتويات مــا قبــل جائحــة كورونــا
- حقــق القطــاع صــايف خســارة )بعــد الــزكاة والضريبــة( مبــا يقــارب47 مليــون ريــال يف عــام 2021م فيمــا ســاهم االرتفــاع يف دخــل االســتثمار يف موازنــة 

االرتفــاع يف خســائر عمليــات التأمــن.
- واصلت نسبة التوطن يف شركات التأمن ارتفاعها من 75 % يف عام 2020م لتصل إلى77 %خال العام 2021م

- شــهد العــام 2021م نفــاذ اندمــاج شــركة تكافــل اجلزيــرة وســوليدرتي للتكافــل. وتأتــي هــذه اجلهــود اســتمرارًا لــدور البنــك املركــزي يف تشــجيع شــركات 
التأمــن علــى االندمــاج واالســتحواذ لتحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030منخالبرنامــج تطويــر القطــاع املالــي، وتقويــة ً للوضــع املالــي لقطــاع التأمــن 
حفاظــا ً علــى حقــوق املؤمــن لهــم، وحتســن جــودة اخلدمــات املقدمــة للعمــاء، وخفــض التكاليــف، وحتســن الكفــاءة، وتنويــع املنتجــات املقدمــة، والقــدرة 

علــى احلصــول علــى الكفــاءات البشــرية واإلبقــاء عليهــا.
- كمــا شــهد عــام2021م أيضــاً  توقيــع اتفاقيــة ملزمــة لاندمــاج بــن شــركتي "الــدرع العربــي للتأمــن " و "األهلــي للتكافــل." كمــا مت أيضــاً  توقيــع اتفاقيــة 
ملزمــة بــن شــركتي "ســاب للتكافــل" و"والء للتأمــن" لاندمــاج. إضافــة إلــى بــدء املناقشــات املبدئيــة بــن شــركة الصقــر واحتــاد اخلليــج األهليــة للتأمــن 

لدراســة جــدوى اندمــاج الشــركتن.
أبرز التطورات التنظيمية يف قطاع التأمني لعام2021م

- تعديــل بعــض مــواد نظــام مراقبــة شــركات التأمــن وذلــك لدعــم اســتدامة واســتقرار القطــاع املالــي حيــث تعــزز هــذه التعديــات مــن دور البنــك املركــزي 
يف حفــظ حقــوق املؤمــن لهــم واملســتفيدين واملســتثمرين.

- اصدار البنك املركزي عدد من القواعد والضوابط املنظمة ملواكبة التغيرات يف القطاع بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام، من أبرزها اآلتي:
● ضوابــط إنشــاء وإدارة أوعيــة مخاطــر التأمــن الصحــي عبــر الوســطاء، والتــي تهــدف إلــى دعــم املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة لتســهيل حصولهــا علــى 

املنتجــات التأمينيــة بتغطيــات وأســعار مناســبة
● الصيغــة النموذجيــة لوثيقــة التأمــن ضــد األخطــاء املهنيــة الطبيــة، والتــي تضــع احلــد األدنــى مــن التغطيــات الواجــب توافرهــا يف وثيقــة التأمــن التــي 

يجــب أن يحصــل عليهــا املمارســون الطبيــون لتغطيــة أخطــاء املمارســة الطبيــة املهنيــة
- اســتحداث عــدد مــن املنتجــات التأمينيــة مــن قبــل القطــاع وذلــك اســتمرارًا لــدور البنــك املركــزي يف تطويــر صناعــة التأمــن يف اململكــة، وأبرزهــا اآلتــي: 
تغطيــة املركبــات ذاتيــة القيــادة، تأمــن املســؤولية املهنيــة للحرفيــن جتــاه الغيــر، و منتــج تأمينــي للمنشــآت الرياضيــة اخلاصــة لتغطيــة مخاطــر املمتلــكات 

وإصابــات الاعبــن واملشــتركن يف هــذه املنشــآت، والتأمــن علــى الطــرود البريديــة
- تقــدم ملحــوظ يف تطبيــق خطــة البنــك املركــزي للتحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم)IFRS 17(، حيــث أكمــل القطــاع بنجــاح املرحلــة الثالثــة مــن 
مشــروع التحــول لتطبيــق املعيــار وانتقــل إلــى املرحلــة الرابعــة واألخيــرة. ومــن املنجــزات خــال هــذه املرحلــة إكمــال شــركات التأمــن التشــغيل التجريبــي 
األول يف عــام2021م ومــن املقــرر إكمــال التشــغيل التجريبــي الثانــي والثالــث خــال عــام 2022م.ومــن املســتهدف أن يوفــر املعيــار معلومــــات أكثــــر دقــــة 

وشــــفافية وجــــودة ملســــتخدمي القوائــم املاليــة لشــركات التأميــن.
- املوافقــة علــى الترخيــص املبدئــي ملنصتــي وســاطة تأمــن اإللكترونيــة وذلــك لإلطــاق التجريبــي باإلضافــة إلــى منصتــي وســاطة التأمــن اإللكترونيــة 
التــي ســبق الترخيــص لهمــا يف وقــت ســابق، كمــا متــت إضافــة منتجــات التأمــن الصحــي ضمــن قنــوات بيــع منصــات الوســاطة اإللكترونيــة ممــا سيســاهم 

يف تســهيل الوصــول للمنتجــات التأمينيــة وبخاصــة للمنشــآت الصغيــرة واملتوســطة.
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الحجــي فــواز   / الســيد 
العضو املنتدب - الرئيس التنفيذى لشركة 
مــالذ للتأمــن وإعــادة التأمــن التعاونــى

ــة  ــة العربي ــية يف املنطق ــواق الرئيس ــد األس ــعودية أح ــة الس بصف
كيــف ميكــن تفعيــل التعــاون بــني الســوق الســعودي واالحتــاد العــام 

العربــي للتأمــني ؟ 
اململكــة العربيــة الســعودية حققــت يف مجــال التأمــن اجنــازات ملحوظــة 
خــال الســنوات املاضيــة ، وتطــورت هــذه الصناعــة تطــورا مشــهودا مقارنــة 
ببعــض الــدول العربيــة االخــرى خاصــة يف الســنوات اخليــرة، حتــى أصبــح 
الســوق الســعودي أحــد أكبــر األســواق العربيــة وأكثرهــا تطــوراً وتشــدداً مــن 

الناحيــة الرقابيــة والتشــريعية. 
وتعــد اململكــة مــن الــدول العربيــة التــي تســعى الــى رعايــة مصالــح شــركات 
التأمــن لكــي حتظــى مبكانــة عاليــة يف هــذه الصناعــة علــى املســتويات 
االقليميــة والدوليــة . اضافــة الــى ذلــك تقــوم اململكــة العربيــة الســعودية 
بتشــجيع التعــاون بــن شــركات التأمــن الســعودية ونظيراتهــا يف الــدول 
العربيــة باإلضافــة للتعــاون القائــم بــن اجلهــات الرقابية الســعودية واالحتاد 
العــام العربــي للتأمــن العربــي والتنســيق بينهمــا يف القضايــا العامــة. وميكــن 
تفعيــل التعــاون أكثــر بعمــل دورات تدريبيــة ونــدوات ومؤمتــرات مشــتركة يف 
الســوق الســعودي لألســتفادة مــن اخلبــرات الكبيــرة املوجــودة يف االســواق 

العربيــة ونقــل املعرفــة الــى الــى العاملــن يف الســوق املحلــي. .
كمــا أتوقــع لســوق التأمــن الســعودي خــال الســنوات املقبلــة تطــورا مذها، 
، خاصــة وان شــركات التأمــن احلاليــة تنتهــج اســاليب حديثــة ومتطــورة يف 
ادائهــا لعملهــا ممــا يكســبها مزيــدا مــن الثبــات ويؤهلهــا ملواجهــة املتغيــرات 

العامليــة احلديثــة. 
ماهــي أهــم التوصيــات التــي تتمنــون أن يصدرهــا املؤمتــر العــام 
ــتركة  ــة مش ــاد أرضي ــى إيج ــام أمتن ــكل ع ــون ؟  بش ــث والثاث الثال
جتمــع جميــع األســواق العربيــة  وإّصــدار توصيــات تســاعد يف تطويــر 
األســواق العربيــة خاصــة الصغيــرة منهــا أو التــي تعانــي مــن عــدم فاعليــة 
التشــريعات املعمــول بهــا وعــدم فاعليــة إجــراءات الرقابــة وميكــن األســتفادة 
بــا شــك مــن جتربــة البنــك املركــزي الســعودي يف تأهيــل اجلهــات الرقابيــة 
االخــرى يف الــدول العربيــة حيــث بــات البنــك املركــزي الســعودي ميلــك 
ــة  ــة املطلوب ــة إصــدار التشــريعات املناســبة والرقاب ــازة يف فاعلي ــرة ممت خب

لســوق التأمــن.
ماهــي أهــم التحديــات التــي تقابــل صناعــة التأمــني يف اململكــة 
العربيــة الســعودية بصفــة خاصــة والوطــن العربــي بصفــة عامــة؟ 

ــا ؟  ــن مواجهته ــف ميك وكي
أهــم التحديــات التــي تواجــه اســواق التأمــن العربيــة عمومــا هــي قلــة الوعي 
بأهميــة التأمــن وضعــف التشــريعات والرقابــة علــى أســواق التأمــن وعــدم 
قــدرة اجلهــات التشــريعية والرقابيــة علــى مواكبــة التطــورات الســريعة 
يف أســواق التأمــن ممــا أدى الــى صغــر حجــم اقســاط التأمــن مقارنــة 
باألســواق العامليــة املتطــورة كمــا تعانــي معظــم اســواق التأمــن العربيــة مــن 
تركــز التأمــن يف منتجــات محــدودة كمــا تعانــي عــدة أســواق مــن األوضــاع 

السياســية غيــر املســتقرة ممــا أدى لتدهــور بعضهــا. 
ومــن أبــرز التحديــات التــي تقابــل صناعــة التأمــن يف الســعودية هــي قلــة 
الوعــي بأهميــة التأمــن بســبب حداثــة الســوق نســبيا مقارنــة مــع األســواق 
العربيــة األخــرى وتركــز التأمــن يف منتجــات محــدودة مــع أن هنــاك توجــه 
كبيــر مؤخــرا مــن البنــك املركــزي الســعودي اليجــاد منتجــات أخــرى تدعــم 
القطــاع وجتعلــه أكثــر توازنــا يف املســتقبل القريــب. كمــا أن معظــم الشــركات 
يف الســوق املحلــي تعانــي تذبــذا يف النتائــج املاليــة ولذلــك جنــد هنــاك توجــه 
مؤخــرا نحــو االندمــاج بــن شــركات التأمــن بدعــم مــن البنــك املركــزي 
ــى املنافســة يف  ــدر عل ــر وأق ــات أكب ــن كيان ــك يف ســبيل تكوي الســعودي وذل
ظــل زيــادة التكاليــف التشــغيلية والرقابيــة. كمــا يتــم عمــل حمــات توعويــة 
ــة التأمــن ورفــع الوعــي بضــرورة  ــة باهمي مســتمرة موجهــة للعمــوم للتوعي

التغطيــات التأمينيــة وأثرهــا األيجابــي علــى حمايــة مصالــح املجتمــع.

هيكل سوق التأمني
- يف عام 2021م استحوذت أكبر 8 شركات تأمن على 77.2 % من إجمالي أقساط التأمن املكتتبة يف سوق التأمن 

- استحوذت بقية الشركات الواردة يف التقرير التي يبلغ عددها 21على 22.8 % من إجمالي أقساط التأمن املكتتبة
 - املؤشرات التأمينية للسوق السعودي خال الفترة من 2016 حتى 2021  )العملة باملليون دوالر أمريكي(

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 10,752,840,107 10,004,039,172 9,801,452,252 3,740,911,343 4,353,978,776 4,579,659,058 الغير حياة 
 455,253,902 336,960,421 302,640,378 5,596,300,329 5,380,220,059 5,248,459,894 حياة 

 11,208,147,343 10,340,999,592 10,104,145,964 9,337,211,672 9,734,198,835 9,828,092,285 إجمالي األقساط
 

 



4646

33املؤمتر العام      لالحتاد العام العربى للتأمني

سوق التأمن السوداني
هيئــة الرقابــة علــى التأمــن الســودانية تابعــة لــوزارة املاليــة والتخطيــط االقتصــادي، وهــي مؤسســة حكوميــة تنظــم وتشــرف وتراقــب قطــاع التأمــن منــذ 
ــي التأمــن بصــدد إصــدار قانــون للتأمــن، يتواكــب مــع املســتجدات احلاليــة بالســودان وأبرزهــا  ــة الرقابــة عل ــا إلــي أن هيئ تأسيســها عــام 1960، الفت
إنشــاء صنــدوق ضمــان حملــة وثائــق التأمــن، وإقــرار مــواد لتنظيــم فــروع الشــركات األجنبيــة. كمــا انــه يوجــد هيئــة رقابــة شــرعية قويــة لهــا اختصاصــات 
كثيــرة أبرزهــا االشــتراك مــع املســئولن يف الهيئــة العامــة لإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال التأمــن يف مراجعــة منــاذج عقــود التأمــن، للتأكــد مــن خلوهــا 

مــن املحظــورات الشــرعية.
يغطــي التأمــن مجــاالت تأمــن املمتلــكات والتأمــن البحــري، الطيــران، الطاقــة، الســيارات والتأمــن الزراعــي، باإلضافــة إلــى التأمــن الطبــي والهندســي 

بجانــب تأمــن احلــوادث املتنوعــة وغيرهــا مــن أنــواع التأمــن املختلفــة، فيمــا يلــي ملخــص لنشــاط شــركات التأمــن خــال عامــي 2017 و2018
إجمالي وصافى األقساط لشركات التأمني

يشــمل إجمالــي أقســاط التأمــن كل املبالــغ املتحصلــة مــُن املَّؤمــن لهــم، بينمــا يشــمل صــايف أقســاط التأمــن جملــة أقســاط التأمــن بعــد خصــم املبالــغ التــي 
تدفعهــا إلــى شــركات إعــادة التأمــن كأقســاط. يوضــح اجلــدول االتــي اجمالــي وصــايف األقســاط لشــركات التأمــن لعامــي2017 و2018

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ارتفــاع إجمالــي أقســاط التأمــن بنهايــة عــام 2018 مبعــدل 61.1 % مقارنــة مبعــدل63.2 % بنهايــة عــام2017، وارتفــاع 
صــايف األقســاط بنهايــة عــام 2018 مبعــدل 54.1 % مقارنــة مبعــدل 60.8 % بنهايــة عــام2017

إجمالي وصافى املطالبات لشركات التأمني
ن لهم متثل إجمالي املطالبات يف إجمالي املبالغ التي تدفعها شركات التأمن للُمؤمَّ

ن لهم بعد خصم مطالبات شركات إعادة التأمن كتعويض، بينما يتمثل صايف املطالبات يف صايف املبالغ املدفوعة للُمؤمَّ

ــة عــام2017،  ــة مبعــدل 88.3 % بنهاي ــة عــام 2018 مبعــدل 54.9 % مقارن ــات لشــركات التأمــن بنهاي ــي املطالب يتضــح مــن الســابق ارتفــاع إجمال
ــة عــام2017 ــة مبعــدل77.9 % بنهاي ــة عــام 2018 مقارن ــات مبعــدل59.5 % بنهاي ــك ارتفــاع صــايف املطالب وكذل

املصدر: اجلهاز القومي للرقابة على التأمني
*بيانات معدلة 

املصدر: اجلهاز القومي للرقابة على التأمني
*بيانات معدلة
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الســيد / حســن إبراهيــم الحســن
ــركات  ــاد ش ــام – إتح ــن الع األم
التأمن وإعادة التأمن الســودانية

التأمن يف السودان
املاضى والحاضر واملستقبل

بعــض الباحثــن فــى اآلثــار واحلفريــات يــرون أن الســودانين القدمــاء هــم 
أول مــن مــارس نوعــاً مــن أنــواع التأمــن بســبب تكوينهــم للجمعيــات التــى 
كانــت تقــوم بتحنيــط ودفــن املوتــى وهــو األمــر الــذى كان يكلــف غاليــاً فــى 
ذلــك الزمــان  . وإمتــداداً لهــذا العمــق التاريخــى نشــأت وكاالت وشــركات 
التأمــن فــى الســودان إبــان حكــم املســتعمر وبعــد االســتقال ، وقــد واجهــت 
حينهــا حتديــات املعرفــة املهنيــه والقبــول املجتمعــى لقلــة مؤسســات التعليــم 

والتدريــب وللشــكوك لــدى العامــة بحرمــة التأمــن . 
غــادر الســودان تلــك العقبتــن بالعديــد مــن برنامــج التدريــب املشــتركة مــع 
ــزال هــذا  ــى وال ي ــب الذات ــم والتدري ــم ، وبالتعل ــدى التأمــن حــول العال معي

التحــدى ماثــاً حتــى األن .
مــن  نوعــاً  الســودان  أبتــدع 
حاجــز  بــه  ليتخطــى  التكافــل 
حــرج  بــه  ويرفــع  الشــرعيه 
احلرمــة ، وقــد لقيــت مبادرتــه 
هــذه صــداً مقــدراً حــول العالــم .

السياســية  الســودان  ظــروف 
ــارك احلاكمــن واملعارضــن  ومع
جعلــت   ، بعــض  مــع  بعضهــم 
للحصــار  هدفــاً  البــاد  مــن 
املاليــه  والعزلــه   ، االقتصــادى 
شــركاء  وإبتعــاد   ، والفنيــة 
والدوليــن  اإلقليميــن  التأمــن 
فــى  البالــغ  األثــر  لــه  كان  ممــا 
النمــو  وتباطــؤ  الســوق  حتجيــم 

. األداء  وضعــف 
لعــل احلــراك السياســى األخيــر 
فــى  األمــل  أعــاد  البــاد  فــى 
ضمــن  التأمــن  ســوق  إنتعــاش 
القطــاع  لكامــل  متوقــع  إزدهــار 
بــه  وعــد  الــذى   ، االقتصــادى 
الديــون  إعفــاء  مــن   ، الســودان 
 ، ، وفــك احلصــار االقتصــادى 
البــاد عــن قائمــه  ورفــع إســم 
لإلرهــاب  الراعيــه  الــدول 

، وحفــز اإلنتــاج عبــر ضــخ  الدوليــة  املاليــه  والتعــاون مــع املؤسســات   ،
. القطاعــات  كل  فــى  ضخمــه  إســتثمارات 

غيــر أن األمــل العريــض أضحــى يتضــاءل مــع عــدم التوافــق السياســى 
وزيــادة معــدالت التضخــم وإنحســار االســتثمار وإنخفــاض قيمــة اجلنيــه ، 
وفــوق كل هــذا وذاك ظهــور مخاطــر جديــد ضاعفــت مــن إشــكاالت الســوق 
مثــل الكرونــا والتغيــر املناخــى واحلــروب االقليميــه فــى شــرق أفريقيــا 
وموجــات الاجئــن وأيضــاً احلــرب فــى وســط أوربــا وتأثيراتهــا علــى الــدول 

الهشــه ومــن بينهــا الســودان .
إن التوافــق السياســى واالجتماعــى – فــى تقديــرى – هــو إشــارة الطريــق 
النمــو  ثــم  ومــن  التعافــى  نحــو 
واالزدهــار ، وهــو العــاج نفســه 
إن   . املنطقــه  دول  ملشــاكل 
والتماســك  الداخليــه  الوحــدة 
املجتمعــى الداخلــى هــو التريــاق 
املضمــون نحــو اإلزدهــار والتقــدم 

.
الســودانى  االحتــاد  فــى  نحــن 
نعتقــد   . التأمــن  لشــركات 
التأمــن  ســوق  بــأن  جازمــن 
وأن  بكــراً  يــزال  ال  الســودانى 
للتأمــن ميكــن  واســعاً  إنتشــاراً 
أن ينقــل تصنيــف قطــاع التأمــن 
ــدول  ــى مصــاف ال ــاد إل ــى الب ف
املتقدمــة  واألفريقيــه  العربيــه 
هــذا  وفــى  املجــال   هــذا  فــى 
اإلطــار ميكــن لإلحتاديــن العربــى 
بعضهمــا  دعــم  والســودانى 
ــى مجــاالت  بعضــاً وخصوصــاً ف
للشــمول  للوصــول  التســويق 
الرقمــى  والتحــول  التأمينــى 
والنظــم  اجلديــدة  واملنتجــات 

 . احلديثــه  واألدوات 
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1. اإلطار التشريعي:
هيئــة التأمــن يف االمــارات هــي اجلهــة املنوطــة باالشــراف والرقابــة علــى قطــاع 
التأمــن االماراتــي )شــركات التأمــن العاملــة يف الدولــة وإصحــاب املهــن املرتبطــة 
ــم )6( لســنة2007؛ ــون االحتــادي رق ــث مت إنشــائها مبوجــب القان بالتأمــن(، حي

كمــا مت إنشــاء جمعيــة االمــارات للتأمــن مبوجــب القــرار الــوزارى رقــم )62( لســنة 
1988 وتضــم يف عضويتهــا جميــع شــركات التأمــن العاملــة يف الدولــة باإلضافــة 

إلــى أصحــاب املهــن املرتبطــة بالتأمــن. 
2. التطورات التشريعية:

شــهدت الســنوات األخيــرة تغييــرات جوهريــة نتجــت عــن اســتحداث وإصــدار أنظمــة 
وقــرارات جديــدة، وتعديــل بعــض األنظمــة املوجــودة ســابقا؛ 

خــال عــام 2019 شــملت القــرارات تطبيــق الئحــة غرامــات علــى شــركات التأمــن واملهــن املرتبطــة، وقواعــد التملــك يف رؤوس أمــوال الشــركات، وتنظيــم 
أعمــال إعــادة التأمــن، وجلــان تســوية وحــل املنازعــات، ونظــام التأمــن علــى احليــاة، والقواعــد الرقابيــة للبيئــة التجريبيــة للتكنولوجيــا املاليــة يف التأمــن، 

وتعديــل بعــض تعليمــات التســويق عبــر البنــوك، وتعريــب الوثائــق وشــروط أعمــال املراقــب الشــرعي وقواعــد ممارســة املهنــة.
وباإلضافــة إلــى األنظمــة والقــرارات التــي صــدرت، فقــد اتخــذت الهيئــة خــال 2019 بعــض اخلطــوات التــي ســتحدث تغييــرات جذريــة يف قطــاع التأمــن 
خــال 2020، علــى رأســها تشــكيل جلنــة مــن 10 أعضــاء لدراســة دمــج هيئــة التأمــن بهيئــة األوراق املاليــة والســلع، وتشــمل القائمــة أيضــاً مشــروع نظــام 

التأمــن اإللكتروني؛
ومن هذه القرارات على سبيل املثال:

1- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )15( لسنة 2019 بشأن قواعد نسب التملك يف رؤوس أموال شركات التأمن: 
أصــدر مجلــس إدارة هيئــة التأمــن يف أبريــل 2019 قــراراً بشــأن قواعــد نســب التملــك يف رؤوس أمــوال شــركات التأمــن، حيــث حــدد القــرار التزامــات 
األشــخاص الطبيعيــن واالعتباريــن الراغبــن يف الســيطرة، كمــا وضــع متطلبــات الشــريك االســتراتيجي  واحلــاالت التــي تقتضــي احلصــول علــى املوافقــة 

مــن أجــل زيــادة امللكيــة مــع حتديــد االســتثناءات.
2- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 بشأن تنظيم أعمال إعادة التأمن:

قامــت الهيئــة بإصــدار تعليمــات تنظيــم إعــادة التأمــن التــي تشــمل 45 مــادة، تضمنــت ترخيــص وقيــد شــركات اإلعــادة وتقــدمي طلبــات ترخيصهــا، ورأس 
مالهــا ، وطلبــات فتــح فــروع لهــا يف الدولــة، وآليــة إســناد أعمــال اإلعــادة مــن شــركات التأمــن املؤسســة داخــل الدولــة.

وألزمــت الهيئــة شــركات التأمــن املؤسســة يف الدولــة واملرخصــة مــن قبــل الهيئــة تخصيــص 0.5 % مــن أقســاط اإلعــادة اإلجماليــة املســندة مــن قبلهــا يف 
جميــع الفــروع ملواجهــة احتمــاالت امتنــاع أي مــن معيــدي التأمــن الذيــن تتعامــل معهــم عــن دفــع مســتحقاتهم، أو يف حــال تعثــر أوضاعهــم املاليــة.

وحددت رأس مال شركة إعادة التأمن املراد تأسيسها يف الدولة بأال يقل عن 250 مليون درهم )68 مليون دوالر(.
3- قرار رقم )33( لسنة 2019 بشأن جلان تسوية وحل املنازعات التأمينية: 

حيــث أقــرت الهيئــة نظــام جلــان تســوية وحــل املنازعــات التأمينيــة، وحــددت آليــات إجــراء التســويات بــدءاً مــن الصلــح، وصــوالً إلــى إجــراءات حــل املنازعــة؛ 
ونــص القــرار علــى أن تشــكل جلــان دائمــة لتســوية وحــل املنازعــات التأمينيــة.

4- قرار رقم )41( لسنة 2019 بشأن القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا املالية يف قطاع التأمن:
  Insuretechــة ــول االبتكاري ــى دعــم احلل ــة عل ــا املالي ــة للتكنولوجي ــة التجريبي ــة للبيئ ــرار اخلــاص بالقواعــد الرقابي ــن خــال الق ــة م ــت الهيئ ــد عمل  فق

ــة الناشــئة. ــة اإلماراتي ــة املالي ــى دعــم شــركات التقني ــة إل ــي، باإلضاف ــى ســوق ذك ــي إل ــل ســوق التأمــن اإلمارات وحتوي
5- قرار رقم )49( لسنة 2019 بشأن التأمن على احلياة والتأمن التكافلي العائلي : 

وتهــدف اللوائــح اجلديــدة إلــى زيــادة حمايــة حامــل الوثيقــة مــن خــال فــرض إفصاحــات أفضــل وبالتالــي مــن املتوقــع أن تزيــد مــن اختــراق التأمــن علــى 
احليــاة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

يتكون سوق التأمني االماراتي من )62( شركة موزعة كالتالي:
● 35 شركة تأمن وطنية،
● 27 شركة تأمن أجنبية،

ــكات وتأمــن املســئوليات(: 15 شــركة  ــزاول جميــع فــروع التأمــن )تأمــن األشــخاص وعمليــات تكويــن األمــوال، وتأمــن املمتل ● عــدد الشــركات التــي ت
ــة؛  ــة، و2 شــركة أجنبي وطني

● عدد الشركات التي تزاول فروع تأمن املمتلكات وتأمن املسئوليات فقط 15 شركة وطنية و17 شركة أجنبية؛
● عدد الشركات التي تزاول تأمن األشخاص وعمليات تكوين األموال فقط 3 شركات وطنية، و9 شركات أجنبية؛

● يف حن بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمن ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة؛
● أما شركات التأمن التكافلي فجميعها شركات وطنية ويبلغ عددها 12 شركة؛ 

سوق التأمن اإلماراتي
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 7,705,920,200 9,447,588,321 8,856,709,797 8,644,717,210 9,007,341,749 8,131,584,885 الغير حياة 

 1,824,369,800 2,175,008,774 3,129,893,730 3,259,549,786 3,198,027 2,762,667 حياة 
 9,530,290,000 11,986,603,527 11,904,266,696 11,904,267,996 12,205,368,339 10,894,251,763 إجمالي األقساط

السيد / خالد محمد البادي
اإلدارة  مـجـلـــس  رئـيـــس 
جـمـعـيـــة اإلمـــارات لـلـتـأمـــن

كيــف ميكــن للمؤمتــر أن يكــون فرصــة إلثــراء الثقافــة التأمينيــة 
ومحفــزا ملزيــدا مــن العمــل املشــترك؟

إن الثقافــة التأمينيــة يف العديــد مــن أقطــار الوطــن العربــي مــن وجهــة 
نظــري ال زالــت خجولــة بعــض الشــيء وال تتواكــب مــع النمــو املتزايــد الــذي 
باتــت تلعبــه صناعــة التامــن يف العديــد مــن بلــدان الوطــن العربــي . ومــع 
قناعتــي بــأن العديــد مــن شــركات التأمــن العربيــة وعلــى األخــص شــركات 
التأمــن اإلماراتيــة باتــت تولــي موضــوع الثقافــة التأمينيــة  اهتمامــا متزايــدا 
يف الفتــرة األخيــرة ويف ظــل التطــورات  املتســارعة التــي تشــهدها صناعــة 
التأمــن علــى املســتوى العاملــي فــأن مؤمتــر االحتــاد العربــي للتأمــن ميكــن 
أن يلعــب دورا مهمــا يف تعزيــز ثقافــة التأمــن بالوطــن العربــي وتنميــة هــذه 
الثقافــة مــن خــال إعــداد اســتراتيجيات استرشــادية تســاعد علــى حتقيــق 
التكامــل والتــوازن املطلــوب بــن الثقافــة التأمينيــة للمجتمــع والنمــو املتزايــد 
الــذي تعيشــه صناعــة التامــن العربيــة كمــا ميكــن أن يشــكل املؤمتــر فرصــا 
ــادل املشــورة  ــة تب ــز عملي ــة وتعزي ــرات العربي ــادل اخلب مهمــة مــن خــال تب
واملســاعدة الفنيــة يف هــذا املجــال  وكذلــك االســتفادة مــن أفضل املمارســات 
ــة . ومــن وجهــة نظــري فــإن  الدوليــة يف مجــال تطبيقــات الثقافــة التأميني
موضــوع تنميــة الثقافــة التأمينيــة هــي مســؤولية تتشــاطرها العديــد مــن 
اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة ويف مقدمتهــا جهــات اإلشــراف والرقابــة 
علــى التأمــن باإلضافــة إلــى الــدور الكبيــر الــذي يجــب أن تلعبــه شــركات 
التأمــن نفســها ســواء مــن خــال اســتغال مواقعهــا اإللكترونيــة علــى شــبكة 
اإلنترنــت أو التواصــل النشــط مــع أجهــزة اإلعــام والنشــر يف الصحــف 
واملجــات والقنــوات اإلذاعيــة والفضائيــات وتوزيــع الكتيبــات واملطبوعــات 
التوعويــة والتثقيفيــة يف فــروع التأمــن املختلفــة وعقــد محاضــرات ودورات 

تثقيفيــة يف املــدارس واجلامعــات وغيرهــا مــن اجلهــات .
بصفــة االمــارات أحــد األعضــاء األكثــر نشــاطا يف عمليــة ممكنــة 
البطاقــة البرتقاليــة، كيــف تقيمــون مــن وجهــة نظركــم تقــدم 

ــا؟ ــن تطويره ــف ميك ــرى كي ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــروع م املش
ــي ، و  ــاون العرب ــة مــن أجنــح مشــاريع التع ُيعــد مشــروع البطاقــة البرتقالي
الــذي مت تأسيســه يف عــام 1975م مبوجــب اتفاقيــة تونــس ، حيــث يخــدم 
املشــروع املســافرين باملركبــات و يعمــل علــى حــل الكثيــر مــن املشــكات التــي 

قــد تواجههــم خــال تنقلهــم عبــر البــاد العربيــة.                  
ما النتائج التي تنتظرونها شركات التامني من املؤمتر العام؟

صناعــة  وتطويــر  تعزيــز  يف  املطلــوب  دوره  املؤمتــر  يواصــل  أن  نتوقــع   
التأمــن العربيــة مــن خــال موضوعــات النقــاش واللقــاءات التــي سيشــارك 
ــى  ــراء واملســؤولن يف قطاعــات التأمــن عل ــرواد واخلب ــن ال ــة م ــا نخب فيه
املســتوى العربــي وأن يخــرج املؤمتــر بتوصيــات مهمــة قابلــة للتطبيــق تواكــب 
التطــورات املتاحقــة التــي يشــهدها القطــاع علــى املســتوى الدولــي وعلــى 
األخــص الوتيــرة املتســارعة يف مجــال اســتخدامات الــذكاء االصطناعــي 
والتكنولوجيــا املاليــة وتعزيــز منظومــات االبتــكار وتطبيــق أفضــل املمارســات 

الدوليــة يف هــذا املجــال .
مــا هــو الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه جمعيــه اإلمــارات للتأمــني 

لدعــم عمــل االحتــاد العــام العربــي للتأمــني؟
ــت  ــي للتأمــن وكان ــن االحتــاد العرب ــارات للتأمــن جــزء م ــة اإلم  إن جمعي
وال زالــت أحــد االعضــاء الفاعلــن يف االحتــاد وكذلــك فــإن ســوق التأمــن 
ــل يف كافــة اللجــان املنبثقــة عــن االحتــاد يف فــروع التامــن  ــي ممث اإلمارات
املختلفــة وقــد ســبق وأن نظمــت اجلمعيــة العديــد مــن النــدوات واملؤمتــرات 
بالتعــاون مــع االحتــاد العــام العربــي للتأمــن كمــا يشــارك الســوق اإلماراتــي 
بفعاليــة يف جميــع املؤمتــرات والنــدوات التــي ينظمهــا االحتــاد مبقــره أو يف 
الــدول العربيــة األعضــاء كمــا أن اجلمعيــة تولــي اهتمامــا بالتنســيق والتعاون 
ــة  ــي وقــد وقعــت اجلمعي ــم العرب ــات التأمــن يف العال مــع احتــادات وجمعي
اتفاقيــات تعــاون مــع العديــد مــن احتــادات وجمعيــات التأمــن العربيــة 
ونتطلــع إلــى توقيــع اتفاقيــات مماثلــة مســتقبا باعتبــار أن هــذه االتفاقيــات 
املرتبطــة  واملهــن  التأمــن  املشــترك يف قطــاع  التعــاون  تنميــة  تســهم يف 
وتخــدم أهــداف االحتــاد العــام العربــي للتأمــن يف دعــم السياســات الهادفــة 
إلــى تطويــر أســواق التأمــن العربيــة ودفعهــا نحــو مواكبــة التطــورات التــي 
تشــهدها أســواق التأمــن علــى املتــوى الدولــي .ونؤكــد يف هــذا املجــال إننــا 

كنــا وال زلنــا علــى اســتعداد لدعــم االحتــاد بكافــة الطــرق املمكنــة .

املؤشرات التأمينية للسوق االماراتي خال الفترة من 2016 حتى 2021  )العملة باملليون دوالر أمريكي(
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الـسـيــد / طارق عبد الواسع
ــو  ــن - العض ــى للتأم ــاد اليمن ــس االتح رئي
املنتدب و املدير العام لشركة املتحدة التأمن 

اإلطار القانوني املنظم لصناعة التأمني
- يعتبــر ســوق التأمــن يف اليمــن مــن األســواق احلديثــة نســبياً، وإن كانــت 
بداياتــه األولــى تعــود إلــى العــام 1969 م بتأســيس الشــركة اليمنيــة للتأمن 
وإعــادة التأمــن يف محافظــة عــدن، وقــد أصــدرت الدولــة أول قانــون بشــأن 

اإلشــراف والرقابــة علــى التأمــن عــام 1976 م.
وقد أصدرت الدولة عدة قوانني لتنظيم أعمال التأمني.

●  يف عــام 1976م مت إصــدار قانــون اإلشــراف والرقابــة علــى شــركات 
ووســطاء التأمــن، وبعــد قيــام الوحــدة اليمنيــة عــام 1990م مت تعديــل 
القانــون مبقتضــى القانــون رقــم )37( لســنة 1991م، وجــرى تعديــل ثــاٍن 

بالقانــون رقــم )9( لســنة 1997م.
●  يف عــام 1991م مت إصــدار قانــون التأمــن اإللزامــي مــن املســئولية 

املدنيــة الناشــئة عــن حــوادث الســيارات.
●   يف عام 2011م مت إصدار قانون التأمن الصحي االجتماعي.

●  أنشــأت وزارة الصناعــة والتجــارة إدارة للرقابــة علــى التأمــن ضمــن 
إلــى إيجــاد هيئــة رقابيــة  العامــة للشــركات خطــوة يف الوصــول  اإلدارة 

وإشــرافية علــى التأمــن
●  يف نهايــة عــام 1998 مت تأســيس االحتــاد اليمنــي للتأمــن بالقــرار رقــم 
ــم ودعــم  ــى تنظي ــخ 10/ 10/ 1998م  ليعمــل عل 270 لســنة 98 بتاري

هــذه الصناعــة يف البــاد
هيكل السوق

مــن 16 شــركة  نهايــة 2015م  اليمنــي حتــى  التأمــن  يتكــون ســوق   -
تأمــن عاملــة يف ســوق التأمــن اليمنــي، وهــي تتــوزع بــن شــركات حكوميــة 

ومســاهمة ومختلطــة، وال توجــد شــركات تخضــع للملكيــة الفرديــة.
- املؤشــرات التأمينيــة للســوق اليمنــي خــال الفتــرة مــن 2016 

حتــى 2020  )العملــة باملليــون دوالر أمريكــي(

كيــف ميكــن للمؤمتــر العــام الثالــث والثاثــون ان يكــون منصــة 
البنــاء  العمــل  مــن  ملزيــدا  ومحفــزا  التأمينيــة  الثقافــة  إلثــراء 

واملثمــر عبــر جميــع دوراتــه؟
ــر  ــم االم ــا بينه ــاون فيم ــق التع ــن شــركات التامــن وتوثي ــط ب  دعــم الرواب
الــذي يقــوي مــن مــاءة األســواق العربيــة وكــذا تقويــة روابــط الصداقــة 
ــد الواحــد أو يف قطــاع التأمــن  ــة ســواء يف البل ــة يف األســواق العربي املهني

العربــي ككل.
مــا النتائــج امللموســة التــي تنتظرهــا شــركات التامــني مــن املؤمتــر 

العــام؟
- تقويــة العاقــات فيمــا بــن شــركات التامــن العربيــة مــن أجــل قبــول 
ــى قــوة الســوق  ــر عل ــى األخطــار التــي تؤث ــة وكــذا التعــرف عل أخطــار عالي

العربــي
- تقويــة العاقــات بــن شــركات التأمــن العربيــة وشــركات إعــادة التأمــن 

مــن أجــل تقويــة األســواق العربيــة ورفــع ماءتهــا 
- ربــط عاقــات جيــدة بــن الشــركات التأمــن العربيــة واألجنبيــة مــن أجــل 

احلصــول علــى نتائــج إيجابيــة يف جتديــدات اتفاقيــات إعــادة التأمــن.

ــوق  ــني يف الس ــة التأم ــل صناع ــي تقاب ــات الت ــم التحدي ــي اه ــا ه م
اليمنــي بصفــة خاصــة ويف الوطــن العربــي بصفــة عامــة العربيــة؟ 

ومــا هــي متطلبــات تطويرهــا؟
ضعــف دخــل املواطــن العربــي عامــةً و غيــاب الوعــي والثقافــة التأمينيــة 
األمــر الــذي يجعــل معظــم املجتمــع يظــن ان التأمــن حــرام شــرعاً بالرغــم 
مــن أنــه هنــاك فتــاوى بشــرعية التأمــن وهنــاك ايضــاً شــركات تأمــن 
تكافليــة موجــودة تقــوم بالتامــن التكافلــي وايضــاً هنــاك شــركات تأمــن 
تقليديــة تقــوم بالتأمــن التقليــدي. ويتطلــب االمــر مــن شــركات التامــن 
نشــر الوعــي التأمينــي ونشــر ثقافــة التأمــن وأهميتــه القتصــاد البلــدان

سوق التأمن اليمني

 2016 2017 2018 2019 2020 
 0112,596.85 87,470.376 61,324.956 72,812.418 0063,841.2 الغير حياة 

 05,926.15 5,781.624 5,044.044 6,245.582 006,147.8 حياة 
 118,523 93,252 66,369 79,058 69,989 إجمالي األقساط
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33املؤمتر العام      لالحتاد العام العربى للتأمني

اجتماع لجنة تأمينات السيارات
 واملكاتب العربية املوحدة - األردن 2022/5/14

بعــدوة مــن االحتــاد العــام العربــي للتأمــن وباســتضافة كرميــة مــن  ســوق 
التأمــن األردنــي عقــد اجتمــاع جلنــة تأمينــات الســيارات واملكاتــب العربيــة 
املوحدة يوم الســبت املوافق 2022/5/14 مبشــاركة )١١( ســوقا تأمينات 
عربيــا وهــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة، االردن، البحريــن ،تونــس ،اجلزائــر 
،ســورية، العــراق ،ســلطنة عمــان ،لبنــان ،ليبيــا، مصــر وبحضــور ممثــل ســوق 
ــي الثامــن  ــى هامــش املؤمتــر الدول ــا وذلــك عل التأمــن البحرينــي افتراضي
للتأمــن الــذي ينظمــه االحتــاد األردنــي لشــركات التأمــن بالتعــاون مــع 

االحتــاد العــام العربــي للتأمــن يف فنــدق االنتركونتننتــال العقبــة 
وافتــح أعمــال االجتمــاع املهنــدس ماجــد ســميرات رئيــس مجلــس ادارة 
االحتــاد األردنــي لشــركات التأمــن عضــو مجلــس ادارة اإلحتــاد العربــي 
بحضــور الســيد شــكيب ابــو زيــد األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي 
للتامــن والســيد عــاء الزهيــري عضــو مجلــس إدارة االحتــاد العــام العربــي 
ورئيــس االحتــاد املصــري لشــركات التأمــن والســيد محمــد مظهــر حمــادة 
مقــرر جلنــة تأمينــات الســيارات واملكاتــب العربيــة املوحــدة والســيد مهنــد 
الســمان عضــو مجلــس إدارة االحتــاد العربــي ممثــل ســق التأمــن الســوري 
والدكتــور وليــد زعــرب وممثلــي ســوق التأمــن األردنــي يف جلنــة الســيارات 
العربيــة الســيد ماهــر احلســن والدكتــور مؤيــد الكلــوب باإلضافــة إلــى 

ــة. ــي االســواق التأمــن العربي ممثل
ويف كلمتــه رحــب ســميرات بالســادة احلضــور وشــكرهم علــى تلبيــة دعــوة 
وهنأهــم  األردن  االجتمــاع يف  هــذا  الســتضافة  االردنــي  التأمــن  ســوق 
بســامة الوصــول والتأكيــد علــى قيــام االحتــاد األردنــي لشــركات التأمــن 
بوضــع كافــة إمكانياتــه وكــوادره يف خدمــة الضيوف وتوفير كافة التســهيات 
ــر مــن  ــي تعتب ــة الت ــة الســيارات العربي إلجنــاح اعمــال هــذا االجتمــاع للجن
أنشــط اللجــان العربيــة وأكثرهــا نشــاطا نظــرا لطبيعــة اختصــاص اللجنــة.
املهمــة  املواضيــع  مــن  عــدد  العربيــة  الســيارات  اجتمــاع جلنــة  وتضمــن 
وأهمهــا نتائــج تطبيــق االتفاقيــة العربيــة عــن ســير الســيارات عبــر البــاد 

التطبيــق  خــال  طرحــت  التــي  واملشــاكل  البرتقاليــة(  العربية،)البطاقــة 
ومناقشــة املقترحــات واحللــول للتطبيــق وأهمهــا مشــروع انشــاء مجمــع 
تأمينــي للبطاقــة البرتقاليــة يتــم مبوجبــه توزيــع األقســاط والتعويضــات بــن 
املكاتــب العربيــة والــذي ســيرفع ملجلــس ادارة االحتــاد العام العربي ملناقشــته 
يف اجتماعــه الــذي ســيعقد يــوم غــد االحــد 2022/5/15 التخــاذ القــرار 
املناســب يف ضــوء توصيــات جلنــة تأمينــات الســيارات واملكاتــب العربيــة 
املوحــدة بخصــوص هــذا امللــف. كمــا وتضمــن جــدول اعمــال االجتمــاع عــدد 
مــن املواضيــع األخــرى منهــا الربــط االلكترونــي بــن املكاتب العربيــة املوحدة 
ناحيــة اإلصــدار وحتويــل املبالــغ الكترونيــا ومناقشــة بعــض التوصيــات 
األخــرى حــول اليــات العمــل واملســتندات املطلوبــة لدفــع التعويضــات. ويف 
نهايــة االجتمــاع تقــدم احلضــور بالشــكر لاحتــاد االردنــي لشــركات التأمــن 
علــى هــذه االســتضافة وثمنــوا اجلهــود الكبيــرة املبذولــة الجنــاح أعمــال 
االجتمــاع وعلــى حســن االســتقبال وكــرم الضيافــة واخلدمــات اللوجســتية 
املقدمــة للضيــوف املشــاركن يف االجتمــاع. كمــا واتفقــت اللجنــة علــى قبــول 
دعــوة ســوق التأمــن املصــري لعقــد االجتمــاع القــادم يف شــهر تشــرين اول 
)اكتوبــر( مــن هــذا العــام علــى هامــش ملتقــى شــرم الشــيخ الرابــع للتأمــن 

وإعــادة التأمــن الــذي ينظمــه ســوق التأمــن املصــري.

اجتماع تحضريي للمؤتمر العام ال 33
لالتحاد العام العربي للتامن - الجزائر 27 /03/ 2022

النهائيــة  التحضيريــة  األعمــال  متابعــة  إطــار  يف 
العربــي  العــام  لإلحتــاد  الـــ33  العــام  للمؤمتــر 
يف   2022-03-27 االحــد  يــوم  عقــد  للتأمــن، 
اجلزائــر اجتمــاع حتضيــري للوقــوف علــى الترتيبــات 
الـــ33 واملقــرر عقــده يف  النهائيــة للمؤمتــر العــام 
وهــران - اجلزائــر خــال الفتــرة مــن 05 - 08 
/ 06 / 2022. وقــد حضــر هــذا االجتمــاع كل 
مــن: - األســتاذ/ يوســف بنميســية - رئيــس االحتــاد 
اجلزائــري لشــركات التأمــن واعــادة التأمــن ورئيس 

اللجنــة التنظيميــة العليــا للمؤمتــر العــام الـــ33

ــام  - األســتاذ/ األســعد زروق - رئيــس اإلحتــاد الع
العربــي للتأمــن

-  األســتاذ/ شــكيب أبوزبــد - األمــن العــام لإلحتاد 
العــام العربــي للتأمــن وعضــو اللجنــة التنظيميــة 
وداد  الســيدة/   - الـــ33  العــام  للمؤمتــر  العليــا 
بلهوشــات - الرئيــس واملديــر العــام لشــركة كاش 
للتأمينــات CASH Assurances وعضــو اللجنــة 
التنظيميــة للمؤمتــر العــام الـــ33 - األســتاذ/ محمد 
بنميســية - الشــركة الوطنيــة للتأمــن SAA وعضــو 

اللجنــة التنظيميــة للمؤمتــر العــام الـــ33
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اجتماع مجلس ادارة االتحاد العام العربي للتأمن 105
 األردن 2022/5/15

بدعــوة مــن األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن األســتاذ/ شــكيب 
أبــو زيــد وباســتضافة كرميــة مــن ســوق التأمــن األردنــي ممثلــة يف املهنــدس 
ــي لشــركات التأمــن  ــس ادارة االحتــاد األردن ــس مجل ماجــد ســميرات رئي
وبحضــور معالــي الســيد األســعد زروق رئيــس مجلــس ادارة االحتــاد العربــي 
وممثــل ســوق التأمــن التونســي وبحضــور ممثلــي 14 دولــة عربيــة مــن 
ــن، اإلمــارات،  بينهــا األردن وهــي تونــس مصــر، العــراق، فلســطن، البحري
ســلطنة عمــان، ليبيــا، اجلزائــر، لبنــان، ســورية وقطــر. حيــث أعــرب معالــي 
الســيد األســعد زروق رئيــس االحتــاد العربــي عــن شــكره لاحتــاد األردنــي 
لشــركات التأمــن وســوق التأمــن األردنــي علــى مبادرتــه باســتضافة هــذا 
االجتمــاع والــذي شــكل فرصــة للزمــاء يف األســواق العربيــة لاطــاع عــن 
كثــب علــى حتضيــرات مؤمتــر العقبــة والفرصــة للقــاء املشــاركن يف املؤمتــر 
ــة  ــرات التأميني ــادل التجــارب واخلب ــة وتب ــة العقب واالســتمتاع بجمــال مدين
ولقــاء زمــاء املهنــة للتباحــث يف مواضيــع غايــة يف األهمية متــس التصورات 
املســتقبلية لقطــاع التأمــن ودور االحتــاد العربــي فيهــا.  وتنــاول اجتمــاع 
مجلــس ادارة االحتــاد  العربــي للتأمــن عــدد مــن املواضيــع االســتراتيجية 
ــس بشــكل  ــي يناقشــها املجل ــي والت واملهمــة ملســتقبل قطــاع التأمــن  العرب
دوري للنهــوض بقطــاع التأمــن وصناعــة التأمــن حيــث تضمــن جــدول 
ــة  املنبثقــة عــن مجلــس  ــة التنفيذي اعمــال االجتمــاع متابعــة قــرارات اللجن
ــة  ــة مــن جلن ــات املقدم ــا ومناقشــة التوصي ــة له ــع املحال اإلدارة يف املواضي
تأمينــات الســيارات واملكاتــب العربيــة املوحــدة  يف اجتماعهــا املنعقــد يــوم 

امــس حــول مســتقبل اتفاقيــة البطاقــة البرتقاليــة لتأمــن املركبــات العربيــة 
العابــرة حلــدود البلــدان العربيــة  ومقترحــات اللجنــة حــول مجمــع البطاقــة 
البرتقاليــة وامكانيــات التنفيــذ علــى أرض الواقــع  وايجابيــات هــذا املشــروع 

وكيفيــة التغلــب علــى العقبــات التــي قــد تظهــر خــال مراحــل التطبيــق.
للعــام  التقديريــة  املوازنــة  اجتماعــه  خــال  اإلدارة  مجلــس  وأقــر  كمــا 
القــادم باإلضافــة إلــى مناقشــة مقتــرح انشــاء مجمــع مهنــي لاكتواريــن 
 GAIF33 والتحضيــرات اجلاريــة ملؤمتــر االحتــاد العربــي الثالــث والثاثــون
واملقــرر عقــده خــال شــهر حزيــران القــادم يف مدينــة وهــران يف اجلزائــر 
وكذلــك موضــوع جائــزة الدكتــور رجائــي صويــص للبحــوث التأمينيــة التــي 
ســيعلن  عــن الفائزيــن بهــا خــال املؤمتــر إضافــة الــى توجــه االحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن  لشــراء مقــر خــاص بــه يف املســتقبل يراعــي االحتياجــات 
ــة العامــة وكوادرهــا ومبــا يســهم يف خدمــة أســواق التأمــن  الفعليــة لألمان
العربيــة إضافــة الــى اهميــة زيــادة عــدد االعضــاء فيــه وحــث شــركات 

ــه.  ــى االنضمــام ل ــة عل التأمــن العربي
ويف ختــام االجتمــاع تقــدم الســادة ممثلــو أســواق التأمــن العربيــة ورئيــس 
االحتــاد العربــي للتأمــن بالشــكر للمهنــدس ماجــد ســميرات ممثــل ســوق 
التأمــن األردنــي علــى حســن االســتقبال وكــرم الضيافــة للمشــاركن وعلــى 
كافــة التســهيات املقدمــة إلجنــاح أعمــال االجتمــاع وعلــى أن ينعقــد اجتماع 
املجلــس الشــهر القــادم يف اجلزائــر علــى هامــش مؤمتــر االحتــاد العربــي.
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املؤتمر الدولي الثامن للتأمن مؤتمر العقبة
15 ايار )مايو( – 19 ايار )مايو( 2022
فندق االنرتكونتننتال- العقبة - االردن

بالتعــاون بــن االحتــاد العـــام العربـــي للتأميـــن واالحتــاد األردنـــي لشركـــات 
التأميــــن مت عقــد املؤمتــر الدولــي الثامــن للتأمــن مؤمتــر العقبــة يف اململكــة 
االردنيــة الهاشــمية بفنــدق انتركونتيننتــال – العقبــة خــال الفتــرة 15 ايــار 
)مايــو( – 19 ايــار )مايــو( 2022 وذلــك حتــت رعايــة معالــي  الســيد/ 
نايــف البخيــت- رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة منطقــة العقبــة وقــد شــارك 
يف هــذا املؤمتــر كبــرى شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن العامليــة وشــركات 
ومؤسســات النقــل والشــحن ونــوادي احلمايــة والتعويــض الدوليــة باإلضافــة 
ــل  ــن والنق ــن والقضــاة املختصــن بالتأم ــن القانوني ــز م ــى حضــور ممي إل
البحــري والعديــد مــن ممثلــي الشــركات واملؤسســات التــي ترتبــط أعمالهــا 

بالتأمــن.
ويف حفــل افتتــاح املؤمتــر قــال رئيــس االحتــاد االردنــي املهنــدس ماجــد 
ســميرات رحــب باحلضــور واملشــاركن ولفــت يف كلمتــه الــى تزايــد االهتمــام 
مبؤمتــر التأمــن الدولــي وذلــك مــن خــال تزايــد عــدد املشــاركن فيــه 

مقارنــة مــع الســنوات الســابقة وهــذا يــدل علــى أهميتــه محليــا وعامليــا كمــا 
ــي ســيتم طرحهــا يف املؤمتــر. ــع الت ــة املواضي ــى أهمي ــه عل وأكــد بكلمت

ــة اخلاصــة  ــره جلهــود ســلطة منطقــة العقب ــة شــكره وتقدي وقــدم يف النهاي
املتواصلــة ألعمــال هــذا املؤمتــر وكذلــك قــدم شــكره للشــركات الداعمــة 
واملشــاركن جميعــا وتوجــه بالشــكر الــى مديــر االحتــاد الســيد ماهــر حســن 
علــى اجلهــود التــي بذلهــا خــال فتــرة توليــه هــذا املنصــب ومســيرته املتميزة 
كمديــر لاحتــاد ومتنــى لــه التوفيــق بقــراره بالتفــرغ للعمــل يف مكتــب العائلــة 

يف مهنــة املحامــاة. 
ومــن كلمــة معالــي الســيد/ نايــف البخيــت رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة 
منطقــة العقبــة االقتصاديــة. أكــد يف كلمتــه علــى أهميــة مؤمتــر العقبــة 
الدولــي الــذي يناقــش أهــم القضايــا التأمينيــة واهميــة ودور التأمــن يف 
تشــجيع التجــارة حيــث أكــد ان التأمــن أصبــح مــن اهــم وســائل تدعيــم 

االقتصــاد وتطــوره
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 ومــن كلمــة األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن األســتاذ/ شــكيب 
أبــو زيــد قــال فيهــا:

ــة  ــى تنظيمــه لهــذا املؤمتــر وللجن ــي عل ــل الشــكر لاحتــاد األردن أوالً، جزي
املنظمــة علــى جهودهمــا إلجناحــه، شــكراً لــألخ أبــو مــروان مديــر اإلحتــاد 
األردنــي وإلــى الدكتــور مؤيــد كلــوب، املديــر اجلديــد ومتانــي لــه بالنجــاح؛ 
ونحــن يف األمانــة العامــة مســتعدون للعمــل معــه يــداً يف يــد مــن أجــل إثــراء 
التعــاون بــن االحتاديــن. لقــد عدنــا، عدنــا لنلتقــي مــن جديــد بعــد أن أدت 
أزمــة جائحــة كورونــا لتباعدنــا وأثــرت أيضــاً علــى حياتنــا )االجتماعيــة 
واالقتصاديــة...( مثلمــا ســلطت األزمــة املاليــة يف 2007-2009 الضــوء 
علــى الصناعــة املصرفيــة، فــإن الوبــاء وقضايــا التأمــن املرتبطــة بــه )مــن 
انقطــاع أعمــال وسلســة التوريــدات ...( قــد ســلطت الضــوء علــى صناعــة 
التأمــن، ممــا دفــع بشــركات التأمــن إلــى إعــادة التفكيــر يف أهدافهــا 

ــة املخاطــر. ــا يف االقتصــاد كصناعــة ملواجه ــة وأهميته املجتمعي
كمــا ال يخفــى عليكــم، يعيــش العالــم منــذ 2020 عــدة أزمــات ال زلنــا 

تبعاتهــا: نعيــش 
1- أزمة الكوفيد 19 – وما ترتب عنها،

2- أزمــة ساســل التوريــد والتــي أدت إلــى ارتفــاع أســعار العديــد مــن 
والبضائــع. الســلع 

3- األزمــة األوكرانيــة الروســية والتــي فاقمــت مــن موجــة االرتفــاع وخاصــة 
يف أســعار احلبــوب واملحروقــات.

الركــود  خطــر  مــع  التضخــم  زيــادة  إلــى  أدت  العناصــر  هــذه  كل   -4
االقتصــادي، ممــا ُينــذر بأزمــة Stagflation ال نعــرف إلــى متــى ستســتمر؛ 

ومــاذا ســينجم عنهــا.
لقــد تضافــرت اآلثــار املتتاليــة للوبــاء مــع الهجمــات اإللكترونيــة والظواهــر 
اجلويــة القاســية ومكنــت مــن اختبــار قــدرة األعمــال علــى املرونــة والتأقلــم 
ومــع ساســل التوريــد أصبحــت املخاطــر الثاثــة مــن أكثــر املخاطــر التــي 
يتــم النظــر إليهــا االن بعــن االعتبــار، فضــا عــن ذكــر أدى الوبــاء إلــى 
تغييــر يف ســلوك املســتهلكن وطريقــة تقيمهــم للمنتــج والتطلــع إلــى منتجــات 

جديــدة تتوافــق مــع احتياجاتهــم.
تغيــرت توقعــات العمــاء واملوظفــن يف 18 شــهًرا أكثــر ممــا تغيــرت يف 
الصناعــة  علــى  هائلــة  هــذا ضغوًطــا  شــكل  ولقــد  املاضيــن.  العقديــن 
واضطــرت شــركات التأمــن إلــى التكيــف وعلــى الرغــم مــن انحســار الوبــاء، 

إال أن وتيــرة التغييــر ظلــت مســتمرة.
لقــد تكــرر علــى مســامعنا أن أزمــة كوفيــد 19، ســرعت االنتقــال إلــى 
مــن  التأمــن  شــركات  ذلــك  ومكّــن  الضــرورة،  بســبب  الرقميــة  احللــول 
إدارة تأثيــر الوبــاء مــن خــال الســماح للقــوى العاملــة بالعمــل عــن بُعــد 
ــة  ــدات اإللكتروني ــع هــذا التحــول، جــاءت التهدي ــن م ــاءة. ولك ــة وكف بفعالي
املتزايــدة.  التهديــدات اإللكترونيــة التــي تواجههــا املؤسســات اليــوم ليســت 
ــى حتــول  ــد 19- أدت إل ــا هــو أن أزمــة الكوفي ــد فيه ــدة ولكــن اجلدي جدي
جــذري يف طبيعــة ومنــاذج األعمــال، وزيــادة وتيــرة frequency وشــدة 
املخاطــر اإللكترونيــة بشــكل كبيــر. لــن أتطــرق للوضــع التأمينــي العربــي 
العــام وال لــكل املشــاكل التــي ســبق ذكرهــا؛ ســأكتفي بالتطــرق إلــى املخاطــر 
الســيبرانية Cyber Risks. وفقــاً لتقريــر صــادر عــن Aon، أصبحــت 
برامــج الفديــة مــن املخاطــر الرئيســية لشــركات التأمــن واملؤمــن عليهــم 
ــادة %400 مــن  ــر - بزي ــث منــا النشــاط بشــكل كبي ــى حــٍد ســواء، حي عل
الربــع األول مــن عــام 2018 إلــى الربــع الرابــع مــن عــام 2020.  ســأكتفي 
باإلشــارة إلــى أن %40 فقــط مــن املؤسســات لديهــا اســتراتيجيات عمــل 
عــام  املثــال، يف  وعلــى ســبيل  املخاطــر.  هــذه  مناســبة إلدارة  بعــد  عــن 
2021، مت حتطيــم األرقــام القياســية لســرقة الهويــة، بزيــادة %23 عــن 

أعلــى مســتوى ســابق لــه علــى اإلطــاق. رمبــا تكــون البيانــات هــي أهــم 
ــت  ــوم - ســواء كان ــة الشــركات الي ــد قيم ــر امللموســة يف حتدي األصــول غي
ــات ســلوكية.  ــات أمــان أو بيان ــة أو بيان ــات شــخصية أو معلومــات مالي بيان
مــع منــو الشــركات متثــل القيمــة غيــر امللموســة أصبحــت اآلن %90 مــن 
قيمــة األصــول يف املؤسســات، حيــث تضاعفــت أكثــر مــن ثاثــة أضعــاف يف 
مؤشــر الـــ 500 لســتاندرد آنــد بــورز خــال الـــ 35 عاًمــا املاضيــة.   ليــس 
مــن قبيــل املبالغــة القــول إن طريقــة عيشــنا اليــوم أصبحــت رقميــة أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى حيــث تدعــم البنيــة التحتيــة الرقميــة كل جانــب مــن جوانــب 
حياتنــا تقريًبــا، مــن الرعايــة الصحيــة واخلدمــات املصرفيــة إلــى الطاقــة، 
لذلــك ميكــن أن يكــون للهجمــات الســيبرانية عواقــب وخيمــة علــى الشــركات 

واحلكومــات واملواطنــن.
أفــاد االحتــاد الدولــي لاتصــاالت مؤخــًرا أن الوصــول إلــى النطــاق العريــض 
ــارات كنتيجــة مباشــرة  ــع الق ــر يف جمي ــد زاد بشــكل كبي مــن املســتهلكن ق
ــم عــن بعــد والترفيــه عــن بعــد والتطبيــب عــن بُعــد  للعمــل عــن بعــد والتعل
أدوات  التوســع يف  تقنًيــا  املتقدمــة  البلــدان  األولويــة ملعظــم  إعطــاء  ومت 
املســتهلك الرقميــة، وتعزيــز مشــاريع ريــادة األعمــال الرقميــة واالســتثمار يف 
االبتــكار عبــر اجلامعــات والشــركات والســلطات الرقميــة 2 بينمــا أعطــت 
االقتصــادات الناشــئة األولويــة لزيــادة الوصــول إلــى اإلنترنــت عبــر الهاتــف 
املحمــول، وتدريــب املواهــب الرقميــة، و االســتثمار يف البحــث والتطويــر يف 
املؤسســات الرقميــة.  هــذا يطــرح ســؤاالً: كيــف ســتحمي البلــدان األصغــر 
واألقــل قــوة نفســها ومواردهــا الطبيعيــة إذا لــم تكــن قــادرة علــى حمايــة 
بنيتهــا التحتيــة املوصولــة رقمًيــا؟  هنــاك حاجــة ملحــة لســد فجــوة مهــارات 
األمــن الســيبراني احلاليــة لضمــان حمايــة األصــول احليويــة، حيــث ال تــزال 
هنــاك فجــوة يف القــوى العاملــة يف مجــال األمــن الســيبراني تزيــد عــن 
2.72 مليــون منصــب. يف حــن أن هــذا الرقــم يتناقــص بشــكل مطــرد عاًمــا 
بعــد عــام، إال أنــه ببســاطة ال يكفــي. وفًقــا لدراســة القــوى العاملــة لألمــن 
الســيبراني لعــام ISC( 2021(، حتتــاج القــوى العاملــة يف مجــال األمــن 
الســيبراني العاملــي إلــى النمــو بنســبة %65 للدفــاع بفعاليــة عــن األصــول 

احليويــة للمؤسســات.
ــوم  ــم العل ــن تعلي ــط ب ــك الفجــوة هــي الرب ــى لســد تل ــل اخلطــوة األول تتمث
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات )STEM( املبكــر، والتدريــب املهنــي 
يف مجــال األمــن الســيبراني، وطــرق التوظيــف، وإعــادة التأهيــل املســتمر، 
رمبــا يكــون األمــر األكثــر أهميــة مــن ســد فجــوة مهــارات األمــن الســيبراني 
هــو القيــام بذلــك بطريقــة أكثــر شــموالً. فعلــى ســبيل املثــال، علــى الرغــم 
مــن الضغــط املســتمر منــذ عقــود مــن دمــج النســاء يف مجــال التكنولوجيــا، 
إال أنهــن مــا زلــن يشــكلن %25 فقــط مــن القــوى العاملــة يف مجــال األمــن 
الســيبراني اليــوم.   يجــب أن يتــم االســتثمار اآلن يف التكنولوجيــا وأال 
ُينظــر إلــى الرقمنــة والتكنولوجيــا فقــط علــى أنهــا تــؤدي إلــى مخاطــر يجــب 

احلمايــة وتوفيــر األمــن ملــا ميكــن أن يــؤدى تطبيقهــا مــن أثــار. 
ــي للتأمــن عــن شــكره للقائمــن  ــام العرب ــس االحتــاد الع ــد أعــرب رئي ولق
علــى هــذا املؤمتــر يف كلمتــه واشــار الــى االزمــات املتاحقــة التــي يعيشــها 

العالــم منــذ 2020 واهميــة االســتثمار يف التكنولوجيــا الرقميــة.
مــن جانبــه، عبــرت الســيدة رنــا طهبــوب ممثــل عطوفــة محافــظ البنــك 
املركــزي عــن بالــغ اعتزازهــم وتقديرهــم لكافــة القائمــن علــى هــذا املؤمتــر 
واجلهــات املشــاركة فيــه واكــدت علــى اهميــة اعتمــاد نهج التشــاور والشــراكة 

مــع القطــاع اخلــاص.
وشــهد حفــل افتتــاح املؤمتــر توزيــع شــهادات البحــوث التأمينيــة املقدمــة 
جلائــزة مؤمتــر العقبــة 2022، حيــث احتــل البحــث املقــدم مــن الســيد 
ــز االول وجــاء  ــن شــركة الشــرق االوســط املرك ــن م ســامر عطــاهلل حجازي
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يف املرتبــة الثانيــة البحــث 
عمــر  الســيد  مــن  املقــدم 
حلمــي متولــي أحمــد مــن 
الســويس  قنــاة  شــركة 
لتأمينــات احلياة/القاهــرة 

مصــر  –
أمــا املرتبــة الثالثــة فجــاء 
البحــث املقــدم مــن الســيد 
أنصــف فاخــوري من شــركة 
للتأمــن  الدوليــة  األردن 
“نيوتــن” /عمــان –االردن، 
للتأمن/عمــان-االردن، 
فكانــت  الرابعــة  واملرتبــة 
مــن نصيــب البحــث املقــدم 
مــن الســيد فريــد محمــد 
حســن حجــازي مــن شــركة 
للتأمن/القاهــرة  مصــر 
جــاء  وبالنهايــة  مصــر،   –
البحــث املقــدم مــن الســيد 
وليــد املصــري مــن شــركة 
التأمــن األردنيــة /عمــان-
االردن باملرتبــة اخلامســة.

عقــد االحتــاد العــام العربــي للتأمــن )GAIF( ندوتــه االفتراضيــة احلاديــة 
عشــر حــول املعيــار املحاســبي رقــم 17 للمســتوى املتوســط وذلــك يف 24 
مايــو 2022 بالتعــاون مــع نخبــة مــن االكتواريــن، وجمعيــة االكتواريــن 
الدوليــة SOA، وســيدات حيــدر مرشــد وشــركائهم SHMA، وبحضــور 
أكثــر مــن 250 مشــارك، حيــث تناولــت النــدوة مناقشــة تأثيــر هــذا املعيــار 
علــى شــركات التأمــن وتطبيــق PAA لشــركات التأمينــات العامــة؛ وكذلــك 
تطبيــق GMM لشــركات التأمــن علــى احليــاة. وتأتــي هــذه النــدوة ضمــن 
سلســلة مــن 3 أجــزاء مخصصــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 
رقــم 17. ولقــد مت إدارة النــدوة عبــر كا مــن” أنــدرو جيــه” مديــر أول دولــي 
بجمعيــة االكتواريــن، واألســتاذ/ شــكيب أبــو زيــد األمــن العــام لاحتــاد 
العــام العربــي للتأمــن. وجديــر بالذكــر ان االحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
كان قــد نظــم خــال مــارس املاضــي نــدوة افتراضيــة بالتعــاون مــع جمعيــة 
 SHMA Consulting وبرعايــة مــن شــركة )SOA( االكتواريــن الدوليــة
بعنــوان “مبــادئ املعيــار املحاســبي الدولــي 17 ودخولــه حيــز التنفيــذ يف 
 IFRS املحاســبي  املعيــار  أن  علــى  خالهــا  املشــاركون  وأوضــح   2023
172023، ســيزيد مــن شــفافية اإلفصــاح لشــركات التأمــن ومــن إمكانيــة 

ــى  ــد عل ــار املحاســبي اجلدي ــز املعي ــا بشــكل أفضــل. ويرتك ــة نتائجه مقارن
ــاء علــى أرباحهــا أو خســائرها املتوقعــة،  فكــرة احتســاب عقــود التأمــن بن
مــع منــع إجــراء أي مقاصــة بــن أربــاح وخســائر العقــود، وهــو مــا ســيعزز 
مــن عدالــة وشــفافية املعلومــات املقدمــة، فضــا عــن أنــه يفــرض النمــوذج 
العــام )GM( ضمــن املعيــار قيــاس املطلوبــات باســتخدام تقديــرات مرجحــة 
احتماليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية؛ ثــم يتــم تعديلهــا حســب املخاطــر 

وبهامــش خدمــة تعاقــدي ميثــل األربــاح املتوقعــة. 

الندوة االفرتاضية الحادية عشر لالتحاد العام العربي 
للتامن حول املعيار املحاسبي 17 للمستوى املتوسط..

24 مايو 2022
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تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني

بخالص التهنئة إىل:
األستاذ / هشام محسن

بمناسبة تعيينه بمنصب العضو 
المنتدب لرشكة إسكان للتأمني- 

جمهورية مرص العربية
 متمنيني له كل التوفيق في مهمته 

ولرشكة إسكان للتأمني التقدم 
واالزدهار.

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني بخالص التهنئة:

لألستاذة/ تمارض ابو القاسم
بمناسبة توليها منصب رئيس مجلس 

إدارة اإلتحاد السوداني لرشكات 
التأمني و إعادة التأمني - السودان. 

متمنني له كل التوفيق والسداد في 
مهمتها ولإلتحاد السوداني لرشكات 
التأمني وإعادة التأمني كل التقدم و 

اإلزدهار.

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى 

آيات التهاني:
لإلستاذ/ مؤيد الكلوب

بمناسبة تعيينه بمنصب المدير العام 
لالتحاد األردني لرشكات التأمني - 

االردن
وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل 

التوفيق في المهام الموكلة إليه ولالتحاد 
األردني لرشكات التأمني التقدم واالزدهار.

يسعد ويرشف األمانة العامة
لالتحاد العام العربي للتأمني

أن تتقدم بخالص التهنئة:
الدكتور/ عبد هللا الحارثي

بمناسبة توليه منصب
رئيس مجلس ادارة رشكة الرؤية 

للتامني -سلطنة عمان
كما ندعو هللا بالتوفيق

لرشكة الرؤية للتامني كل التقدم و 
اإلزدهار.
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Travel
Insurance

Motor
Insurance

Home
Insurance

Medical
Insurance

Marine
Insurance

Engineering
Insurance

Contact Center 600-5-80000
contactcenter@dnirc.com

Customer Support

Employees / Domestic Helper with

Dependents 

Designed for:

       Low Salary Band

LSB Employees under Dubai visa
Dependents under Dubai visa

Eligible for:

Wide range healthcare facilities
Direct billing access

Wide Network of Healthcare Providers 

EBP for Employees AED 535.00
EBP for Dependents starting from
AED 805.00

Affordable Plans

 *Excluding PSP fee (AED 37/-) and VAT (5%)

Motor Fleet | Property | Liability | Group Medical | General Accident
Pedal Cycle | Group Life & Personal Accident

Get your policy online
For more information call 600 5 80000 or visit us at www.dnirc.com

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

 المرحوم /  الخبير االكتواري - الدكتور محمد فوزي عامر  

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم / حكم غنوم

 اإلنجازات والخربة المهنية 1957 حىت 1964

 ASA  )Associate Society of Actuaries( • حصل على

من شيكاغو - الواليات المتحدة األمريكية عام 1960.

• أصبح d)Fellow Society of Actuaries( FSA في 

شيكاغو في عام 1964  و

 A.I.A )Associate Institute of Actuaries(s لندن.

• محلل اكتواري في إدارة المعاشات التقاعدية - 

شركة أوكسيدنتال للتأمين على الحياة في كاليفورنيا 

- الواليات المتحدة األمريكية.

• محلل اكتواري أول - شركة متروبوليتان للتأمين على الحياة في مدينة 

نيويورك  - الواليات المتحدة األمريكية.

• أصبح عضًوا في الجمعية األمريكية لالكتواريين )SOA( في عام 1964.

1964 حىت 1982 )في مرص(

• الخبير االكتواري بشركة الشرق للتأمين.

• المدير العام وعضو مجلس إدارة المركز اآللي لشركات التأمين المصرية.

• المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة التأمين االهلية المصرية.

• المدير العام ورئيس االكتواريين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

1982 حىت 1989 )في جنيف(

نائب الرئيس وكبير خبراء التأمين بقسم التكافل )التأمين( بدار المال 

اإلسالمي بجنيف - سويسرا. ساهم خاللها مع هيئات الرقابة الشرعية 

في نشر مفاهيم التكافل الفنية في عدد من الدول األوروبية واآلسيوية 

والعربية.

 1989 حىت 2016 

• رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين

• عضو مجلس إدارة ومستشار الهيئة المصرية للرقابة 

على التأمين.

• عضو اللجنة الوزارية لتطوير ملف التأمين والمعاشات 

التقاعدية في مصر.

• محاضًر في قسم التأمين على الحياة بكلية التجارة 

)اللغة اإلنجليزية( بجامعة القاهرة لمدة 14 عاًما.

• مساهم رئيسي في إنشاء برنامج العلوم االكتوارية  - 

الجامعة األمريكية بالقاهرة.

• تدريس الرياضيات االكتوارية ورياضيات االستثمار - 

الجامعة األمريكية بالقاهرة.

• تنظيم ندوات ولقاءات عامة في االتحاد المصري للتأمين بصفته رئيس 

جمعية االكتواريين المصرية .

• رئيس اللجنة المشكلة من قبل هيئة الرقابة المالية لدراسة معدالت 

الوفيات في مصر.

• صاحب فكرة إنشاء جمعية االكتواريين المصرية ورئيسا للجمعية 2005

مستشارً لكل من:

شركات تأمين )شركة الشرق للتأمين – مصر - شركة التأمين على الحياة 

– العراق - شركة ليبيا للتأمين – ليبيا -  شركة النيل األزرق للتأمين – 

السودان -  شركة مصر للتأمين – مصر - شركة المهندس للتأمين – مصر(

بنوك )البنك المركزى المصرى - البنك األهلي المصري - بنك مصر -  بنك 

االسكندرية - بنك دلتا الدولي(

دول )الحكومة القطرية عند  إنشاء مؤسسة التأمينات االجتماعية - 

الحكومة المصرية - وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمعاشات والتأمينات 

االجتماعية(

األمين العام لإلتحاد السوري لشركات التأمين سابقا
ويتقدم االمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين بإسمه 

شخصيا وبإسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
العام العربي للتأمين وكافة العاملين فى األمانة العامة 

لإلتحاد بخالص التعازى ، سائال الله العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته



6161

GAIF 33rd General Conferance

Travel
Insurance

Motor
Insurance

Home
Insurance

Medical
Insurance

Marine
Insurance

Engineering
Insurance

Contact Center 600-5-80000
contactcenter@dnirc.com

Customer Support

Employees / Domestic Helper with

Dependents 

Designed for:

       Low Salary Band

LSB Employees under Dubai visa
Dependents under Dubai visa

Eligible for:

Wide range healthcare facilities
Direct billing access

Wide Network of Healthcare Providers 

EBP for Employees AED 535.00
EBP for Dependents starting from
AED 805.00

Affordable Plans

 *Excluding PSP fee (AED 37/-) and VAT (5%)

Motor Fleet | Property | Liability | Group Medical | General Accident
Pedal Cycle | Group Life & Personal Accident

Get your policy online
For more information call 600 5 80000 or visit us at www.dnirc.com
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33املؤمتر العام      لالحتاد العام العربى للتأمني






