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العنوان واملرا�ضـالت : مقر اجلمعية )7( �ضارع الف�ضل »  متفرع من طلعت حرب » تليفون : 23922081 - 23931811«
�ص . ب : 2293 القاهرة - الرمز الربيدى : 11511 - القاهرة .

اال�ضرتاكات بالربيد العـادى : 60 جنيهًا �ضنويًا .
مركز تدريب القاهـرة : )5( �ضارع امل�ضاحة - الدقى - اجليزة - تليفون 37481996 - 37481997  فاك�ص : 37481995

www.wwwwww.www : موقع االإنرتنـت  -   wwwwwwwww.www w wwwwwwwwwww.www : بريـد الكـرتونى
مركز تدريب االإ�ضـكندرية : 68 �ضارع النبى دانيال - تليفون : 4869731 / 03

تصدر كل ثالثة شهور     ) العدد ١٦٨ مترس ٢٠٢٠م (       تصدرها جمعية إدارة األعمال العربي�ة
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ال�ضرتاكات : 50 دولر اأمريكي �ضنويًا للأع�ضاء - 75 دولر اأمريكي �ضنويًا لغري الأع�ضاء
الإعلنات 500 دولر امريكي )غلف اخري(   -  400 دولر امريكي )باطن غلف اأخري او باطن غلف اأمامي(

350 دولر امريكي  ) اأمام �ضفحة باطن غلف اأمامي اأو اأخري( - 300 دولر امريكي ) �ضفحة داخلية(
العنوان الربيدي : الأمانة العامة للحتاد العربي للتاأمني - 10 �ضارع اإيران - الدقي - اجليزة �ص ب 611 القاهرة 11511

                                           هاتف: 37495370 - 37495371 202+  -  فاك�ص: 33380209  202+     
8 �ضارع ق�ضر النيل  - القاهرة  - جمهورية م�ضر العربية - هاتف: 25753188 - 25743177 202+  -  فاك�ص :  25762310 202+

www.gaif-1.org : املــوقــع االإلكرتوين  gaif@gaif-1.org : بــريـــد اإلكـرتونى
املوا�ضيع املن�ضورة باملجلة ال تعرب بال�ضرورة عن راأي االأمانة العامة

مجلة دورية متخصصة تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العربي للتأمين

أداء سوق التأمين االردني لعاـم 2019 ..................................................
حـــوار مـع الدكتور/ رجـــائي صـويص .................................................

حـــوار مـع المهندس /ماجد سميرات..................................................

حـــوار مـع الـدكتـور/ عــلي الـــــوزني..................................................
حـــوار مـع األســـتاذ/ رضــــا دحبــور .................................................
حـــوار مـع األســـتاذ/ ماهـر الحسين .................................................

إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطبيقها ............

حــالـة المعـاين�ة في العـالم العـربي ....................................................

......................................... AM Best’s Credit Ratings for Arab Countries

إجتماع اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام الـ 33 لإلتحاد العام العربي للتأمين واجتماع 

اللجنة الثالثي�ة من المكاتب العربي�ة الموحدة التونيس / الجزأيري /الليبي - نعي فاضل .....

مؤتمر الشمول المالي من اإلتاحة الي التمكين االقتصادي ..............................

إجتمـاع الجمعية العمومية للرابطة العربي�ة لقواني�ن التأمين ...........................

زيازة األستاذ/ محمـد حسـين الدشـيش -  وزيارة األسـتاذ/ علـي محمـد هاشـم - وزيارة 

كال من األسـتاذ/ محمـد الطبطبـأيـي – واألسـتاذ/ عبـد هللا األحمـد - وزيارة األســتاذ/ 

عادل فطوري  واألستاذ/ هاني مهين  - وزيارة وفد: الشـركة الليبي�ة الضماني�ة للتأمين - ليبي�ا

العام السابع والثالثون -  العدد 144 - مـــارس 2020 م 

في هـــذا العـــدد
5االفتت�احية العالم في مواجهة فيروس الكورونا ...................................................

أزمة الكورونا - إجراءات وقائي�ة .......................................................

ماذا لو تعرضت أسواق التأمين لكوارث بقيمة 200 مليار دوالر خالل سنة واحدة؟ ......

ندوة الشمول المالي والتأمين المســـتدام - القـاهرة 23 و 24 فبـرايـر 2020
كلمة االستاذ/ شكيب أبو زيد األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين .................

كلمة األستاذ/ عالء الزهيري رئيس اإلتحاد المصري للتأمين .............................

تغطية الندوة .........................................................................

محــاضرة األسـتاذة/ عزة جابر- نائب المدير التنفيذي لإلتحاد المصـري لشـركات التـأمين 
.......................  access to: underserved population- microinsurance : بعنوان

السوق األردني
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إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس
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بيقها تطبيق إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطآلية 
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تقييم ال�شركات



كأكبر  الكورونا  أزمة  اعتبار  يمكن   
العالمية  الحرب  منذ  العالم  تواجه  أزمة 
عام  في  اإلسبانية  والحمى  األولى، 
والتي  الثانية،  العالمية  والحرب   1918
جداً  عصيبة  بفترات  العالم  فيها  مر 
الحرب  تلت  األرواح؛  ماليين  حصدت 
اقتصادي،  رخاء  فترة  الثانية  العالمية 
االستهالك  مجتمع  على  العالم  وتعود 
دول  حذوها  وحذت  الغربية،  الدول  في 
أحد  ببال  يخطر  يكن  ولم  الثالث،  العالم 
أنه في فترة وجيزة قد يواجه العالم أزمة 
صحية بهذا الشكل، تهدد حياة الماليين؛ 
وكمواطنين تعودنا على نمط حياة معين 
واعتبرنا على أن كل شيء في هذه الحياة 

.”granted” ًأصبح مضمونا

النظم  هشاشة  أظهر  الكورونا  فيروس   
وعلى  العالمي،  المستوى  على  الصحية 
هذا  حدى؛ وبرهن  على  بلد  كل  مستوى 
تكون  أن  يمكن  المخاطر  أن  على  الوباء 
أكبر بكثير مما كنا نتوقع.  وإذا كان دور 
التأمين استشراق واستباق المخاطر إلدارتها 
الكورونا  فيروس  خطر  فان  وتغطيتها، 
والنماذج  الكارثية  السيناريوهات  كل  فاق 
الخبراء  عليها  يعمل  كان  التي   Models
االكتواريون، وهذا إن دل على شيء، فإنما 
يدل على عدم قدرتنا على حصر مصطلح 
أو  يصعب  الذي  »الالمتناهي«  الخطر 
يستحيل تحديده بدقة أو توقع عدد ضحاياه 
أو خسائره؛ كما لم يكن في حسبان أحد قبل 
11 سبتمبر2001 توقع السيناريو الكارثي 
نتج  وما  نيويورك  على  اإلرهابي  للهجوم 
والممتلكات.  األرواح  في  خسائر  من  عنه 
في  التسونامي  مع  حصل  الشيء  نفس 
جنوب شرق آسيا في ديسمبر 2004؛ ومع 
النووي  المفاعل  في  حصل  الذي  االنفجار 
بفوكوشيما )اليابان(، متزامناً مع التسونامي 

في 11 مارس 2011.

 واليوم مع أزمة الكورونا فيروس تظهر 
من  التأمين  صناعة  تمكن  صعوبة  جلياً 
على  هذا  المخاطر،  كل  واستباق  التنبؤ 
الرغم من أن وكالة المخابرات األمريكية 
في تقريرها )CIA Facts book( كانت 

قد أشارت منذ سنوات إلى إمكانية حدوث 
كان  أحد  ال  لكن  فيروس؛  بسبب  كارثة 
يتوقع مقدار حجم الخسائر وعدد الضحايا 

الناجم عن تحقق هذا الخطر.

 أمام هذا التطور الخطير، صناعة التأمين 
مدعوة لمراجعة تصوراتها لكل المخاطر 
تتحقق ككارثة  أن  يمكن  والتي  المحتملة 
نووية أو اعتداء إرهابي بيولوجي...الخ؛ 
 Modelling »نمذجة«  يتطلب  وهذا  

غير مسبوقة. 

 إن الطبيعة تعيد ترتيب أوراقها، وأزمة 
إغالق  في  تسببت  الكورونا  فيروس 
مصانع ومدن بأكملها بالتالي نتج عن هذا 
الصين  فوق  الكربون  انبعاث  انخفاض 
كبير،  بشكل  التلوث  من  والحد  وأروبا؛ 
وهذا يدل على أن العالم بإمكانه مواجهة 
خطر االحتباس الحراري، رغم انسحاب 
باريس  اتفاقية  من  المتحدة  الواليات 

)COP21 /2015(

الناس  يجعل  بأكملها  مدن  إغالق  إن 
يشعرون بأهمية الطبيعة والمحافظة على 
البيئة؛ وبوضعها األنظمة الصحية على 
الدول  فيها  بما  البلدان،  كل  في  المحك 
وعدم  هشاشتها  وإظهارها  المتقدمة، 
قدرتها على استيعاب كل مرضى فيروس 
الكورونا، هناك ضرورة إلعادة التفكير 
والتخطيط  الصحية  االستراتيجيات  في 
المنظومة  تأهيل  إلعادة  مختلف  بشكل 
الصحية من جديد، كذلك أصبح ظاهرا 
النامية،  البلدان  جهوزية  عدم  للعيان 
األوبئة  مواجهة  على  قدرتها  وعدم 

والكوارث بصفة عامة.

والتنمية  المالي  الشمول  ندوة  إثر  على 
العربي  االتحاد  نظمها  التي  المستدامة 
بالتعاون مع االتحاد المصري في فبراير 
لتحث  التوصيات  جاءت  الماضي، 
على  التأمين  وإعادة  التأمين  شركات 
إيالء المزيد من االهتمام لمخاطر التغير 
ودراسة  الطبيعية،  والكوارث  المناخي 
ذوي  وحماية  التأمينية  الفجوة  سد  كيفية 
الدخل المحدود من تلك المخاطر. وسواء 

أثبتت  مترددين  زلنا  ما  أو  مقتنعين  كنا 
أزمة الكورونا فيروس أن الفجوة التأمينية 
يقتضي  سدها  على  والعمل  جدا  كبيرة 
العالقة  ذات  األطراف  كل  جهود  تظافر 
والخاص  العام  القطاعين  بين  ما  بشراكة 
)Public Private Partnership(؛ كما 
على  تفرض  الكورونا  فيروس  أزمة  ان 
جدولة  إعادة  السيادي  القرار  أصحاب 
هناك  هذا،  من  وانطالقا  األولويات؛ 

ضرورة لترتيبها على الشكل التالي:

تأهيل  - الصحة كمطلب رئيسي وإعادة 
المنظومة الصحية؛ 

- مركزية المحافظة على البيئة في عملية 
التنمية.

للتنمية  أساسي  كهدف  الفقر  محاربة   -   
المستدامة؛ وتلبية الحاجيات األساسية للفئات 
أساسي  كشرط  والتربية  التعليم  الضعيفة؛ 
للرفع من مستوى معيشة العائالت الفقيرة؛ 
الكفاءات  هجرة  من  الحد  على  والعمل 

وتشجيع البحث العلمي؛

في  أساسي  كفاعل  المرأة  تمكين   -   
بالنهوض  كفيلة  ألنها  المستدامة  التنمية 
دائرة  من  وإخراجها  بأكملها  بعائالت 

الفقر والجهل.

أكثر  مدعوون  عرب«  »كضامنون   
التنمية  عملية  في  للمساهمة  مضى  مما 
الفجوة  من  الحد  والعمل على  المستدامة 

التأمينية.

العالم في مواجهة
فــيروس الكـورونــا

شكيب أبو زيد
األمــين العــام
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إجراءات وقائية

Dear Colleagues: MD’s, CEO’s, GM’s,
 Dear Sirs,

Within the efforts to contain the spread of 
the pandemic Coronavirus (COVID-19), we 
would like to urge all Insurance & Reinsurance 
companies, Brokers and TPA’s to implement 
the following recommendations:  

Suspend all manual services and “walk-
in” that require welcoming policyholders 
and provide all services electronically 
through social media, online and phones 
applications;

Communicate your policyholders using 
social media and inform that you will not 
be able service them from HO; and that 
insurances service will be provided only 
through electronic platforms, applications 
and social medias;

Documents related to claims would only 
be accepted through electronic platforms;

To have Call Centers 24 / 7 hours to provide 
information and services to policyholders 
including underwriting, claims, inquiries and 
support;

To liaise and implement Supervisor 
recommendations in your country, to ensure 
continuity of provision of insurance services 
easily and continuously;

Developing suitable mechanisms for 
remote work, reducing the employee’s office 
presence during working time, limiting / ban 
dealing in backnotes and using electronic 
payment,

Best Regards, 
GAIF General Secretariat

  السادة المحترمون /
الرؤساء والمدراء العامون

- لشركات التأمين وإعادة التأمين 
- اتحادات / جمعيات التأمين العربية 

- هيئات ومراقبي التأمين العرب 
- وسطاء التأمين وإعادة التأمين 

أعضاء االتحاد العام العربي للتأمين 
تحية طيبة وبعد،،، 

l   فـي إطـار الجهـود المبذولـه للحـد مـن التطـورات الناتجـة عن 
انتشـار فيروس كورونا )كوفيد 19( فإننا نتمنى على كافة شـركات 

التأميـن وإعـادة التأمين باتبـاع اآلليات واإلجـراءات التالية : 

تتطلـب  والتـي  المعتـادة  اليدويـة  الخدمـات  كافـة  إيقـاف    l

زيـارة واسـتقبال حملـة الوثائـق لجميع أنـواع التأمينيـات المقدمة، 
بتقديـم  فقـط  االكتفـاء  يتـم  بحيـث  المراجعيـن  قاعـات  وإغـالق 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  خـالل  مـن  إلكترونيـاً  الخدمـات 

؛ لكـم  التابعـة  الذكيـة  والتطبيقـات  المعلوماتيـة  والشـبكات 

l  اإلعـالن عبـر الوسـائل اإللكترونيـة المختلفـة لحملـة الوثائـق 
الرئيسـية ويسـتعاض  بالمكاتـب  اسـتقبالهم  مـن  التمكـن  حـول عـدم 
عـن ذلـك تقديـم الخدمـات مـن خـالل وسـائل االتصـال والتطبيقـات 

؛ اإللكترونيـة 

l  العمـل علـى قبـول المسـتندات الالزمـة لتسـجيل المطالبـات 
عبـر وسـائل االتصـال اإللكترونـي ؛

l  توفيـر مراكـز اتصـاالت تعمل بصفة دوريـة لتقديم الخدمات 
االكتتـاب  أعمـال  ذلـك  فـي  بمـا  الوثائـق  حملـة  إلـى  المختلفـة 

؛ والدعـم  والمطالبـات واإلستفسـارات 

والرقابـة  اإلشـراف  هيئـات  مـع  التواصـل  علـى  العمـل    l

علـى التأميـن بأسـواقكم المختلفـة مـن أجـل إعـداد خطـة العمـل 
واسـتمرارية توفيـر خدمـات التأميـن بـكل سـهولة ودون إنقطاع ؛

l   العمـل علـى اسـتحداث آليات مناسـبة للعمل عـن بعد / تقليل 
تجمعـات الموظفيـن أثنـاء العمـل / الحـد مـن التعامـل بـاألوراق 

النقديـة واسـتخدام الدفـع اإللكتروني ؛ 

مع تحياتنا ،،،

األمانة العامة
االتحاد العام العربي للتأمين
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في عام 2017م.. سؤال حير خبراء التأمين ومسؤولي 
اإلاشراف والرقابة على المؤسسات المالية وهو:

مـاذا لو تعرضت اسـواق التأمين لكـوارث بقيمة 
200 مليـار دوالر خالل سـنة واحدة؟

تأمين  شركات  إفالس  إلى  أدت  تجربة  أول 
اإلرهابي  االعتداء  كان  العالم  في  تأمين  وإعادة 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات  له  تعرضت  الذي 
التأمين في حينه  2001/9/11، وقد كلف أسواق 
40 مليار دوالر امريكي. وقد اتخذت أسواق التأمين 
رساميلها.  تقوي  جعلتها  عبرة  الكارثة  تلك  من 
تصدر  التأمين  إعادة  شركات  أخذت  ذلك  وإلى 
 catastrophe bonds صكوكا مربوطة بكوارث
وتعرضها لالكتتاب في أسواق المال بفوائد مغرية 
بغرض جمع األموال االحتياطية التي تؤهلها لتحمل 
كارثة معينة تتخوف منها بحيث ال تمس رساميلها 
بسوء. ويبدو أن كل تلك االحتياطات أبقت الشك في 
في  التأمين  على  والرقابة  االشراف  جهات  نفوس 
Sim� محاكاة إجراء  إلى  عمدت  ولذا،   بريطانيا، 
على  التأمين  أسواق  قدرة  من  للتحقق   ulation
خالل  تحصل  أن  يصادف  كوارث  أربع  مواجهة 

سنة واحدة والكوارث األربع هي:

1- اعتداء إلكتروني Cyber Attack يضرب شبكة 
كهربائية أمريكية تزود 15 والية بالتيار الكهربائي 

ويشلها عن العمل.

2- تدهور أسعار البورصات العالمية بنسبة 16 ٪

دفع  يعرقل  التأمين  إعادة  كبرى شركة  إفالس   -3
التعويضات للمتضررين من الكوارث.

والية  في  ميامي  تضرب  أعاصير  خمسة   -4
فلوريدا.

شاركت في Simulation 28 شركة تأمين وإعادة 
Lloyd’s of Lon�  التأمين بما في ذلك سوق لويدز
don وافترضت المحاكاة أن مجموع الخسائر التي 

طالت أسواق التأمين بلغ 200 مليار دوالر، فماذا 
كانت نتيجة المحاكاة؟

تبين أنه لو حصلت تلك الكوارث خالل سنة واحدة 
دفع  من  تتمكن  سوف  التأمين  شركات  بعض  فإن 
حصصها من الخسائر إال أن 5 شركات اخرى لن 
تتجاوز  الخسائر  من  حصتها  ألن  ذلك  من  تتمكن 
ما  رساميلها،  من   ٪120 وتبلغ  الخاصة  أموالها 
يعني أن بعض الشركات لن تتمكن من دفع موجباتها 
 Chris بل سوف تفلس. وبناًء عليه قال كربس مولد
Mold المسؤول في قسم الرقابة على المؤسسات 
 Prudent المركزي  بريطانيا  التالية في مصرف 
أن  بينت  التجربة  إن   Regulatory Authority
ليست  المحاكاة  في  شاركت  التي  التأمين  شركات 
كلها مؤهلة لمواجهة الكوارث األربع لو حصلت، 
القدرة  كفاية  من  اليقين  وعدم  القلق  نسبة  فإن  لذا 
 The Level المالية لشركات التأمين ما تزال كبيرة
of Uncertainty is High. وأضاف: من المهم 

للشركات أن تعيد النظر في قدراتها المالية.

مرتضى بن محمد جواد بن ابراهيم الجماالني
مسقط - سلطنة عمان

عضو غرفة التجارة والصناعة العمانية ورئيس تنفيذي 
سابق لعدد من الشركات العمانية والسعودية للتأمين

مقـــال

ماذا لو تعرضت أسواق التأمين لكوارث بقيمة
 200 مليـار دوالر خـالل سـنة واحـدة ؟
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نــدوات

كلمة االستاذ/ شكيب أبو زيد األمين 
العام لإلتحاد العام العربي للتأمين

أضرار  ُتلحق  التي  األخطار  من  حماية   – التأمين  إن 
باألشخاص والممتلكات؛ لكن دور التأمين الحالي أصبح أوسع 
بكثير من الحماية واالدخار، فالتأمين وسيلة للشمول المالي، 

وسد الفجوة التأمينية وللمساهمة في التنمية المستدامة.
برمته،  المالي  القطاع  باستدامة  رهينة  التنمية  فاستدامة 
المجتمع  فئات  لجميع  الحماية  بتوفير  الكفيل  ألنه  والتأمين 

وبالخصوص ذوي الدخل المحدود. 
ولتعميم التأمين، هناك أليات مستخدمة لتوسيع مظلة التأمين 
تبدأ من التأمين / التكافل المتناهي الصغر أساسا، لتمتد إلى 
التوعية الموجهة إلى عموم الناس لحثهم على حماية أنفسهم 

وممتلكاتهم.
إن للتأمين مسؤولية مجتمعية تتجاوز اإلعتبارات واألهداف 
لهذا  العادية؛  التأمينات  على  يقتصر  ال  فدورنا  الرأسمالية؛ 
يكون  أن  على  تؤكد  والحكومات  اإلشراف  هيئات  أصبحت 
التأمينية  التنمية المستدامة، لتضييق الهوية  لقطاعنا دور في 

وتوسيع الشمول المالي للفئات ذات الدخل المحدود
فالتأمين المستدام هو مقاربة جديدة للتأمين تأخذ بعين االعتبار 
المشمولين  قائمة  ضمن  إلدخالهم  المحدود  الدخل  ذوي 

بالخدمات المالية والتأمينية؛
التأمين وتكييف المنتوجات  لذا فمن الضروري تقليص كلفة 
عدد  أكبر  متناول  في  لتصبح  الممتلكات(  الحياة،  )الطبي، 

ممكن من المؤمن لهم.
للتغيير  واإلعادة  التأمين  شركات  كبرى  تولي  هنا  ومن 
المناخي، ولتأمين مشاريع التمويل المتناهي الصغر، والتأكيد 
األخطار؛  من  المحدود  الدخل  ذوي  حماية  ضرورة  على 
حيث  الطبيعية  الكوارث  من  لهم  كافية  تغطيات  وإليجاد 
أنها تمس في غالبية األحيان الفئات ذات الدخل المحدود أو 
القاطنين في المناطق المعرضة للكوارث والزالزل والسيول.
كما أن التأمين المستدام يساهم في تضييق الفجوة التأمينية ، 

إال أنه ال يمكنه سدها بالمطلق ولكن التأمين المتناهي الصغر 
وتأمين الكوارث والتوعية لعموم الجمهور تقلص من الفجوة 
من  مهم  رافد  األمد هي  الطويلة  التأمينات  أن  كما  تدريجيا، 
روافد االدخار والذي يساهم في الرفع من إجمالي االستثمار 

الذي هو عصب التنمية االقتصادية.
هذا وقد خلق الشمول المالي تحديات جديدة أهمها:

والخاص -  العام  القطاعين  بين  التعاون  ضرورة 
)P.P.P. )Partnership, Private, Public وذلك 
لتخفيف العبء على ميزانية الدول، مما يفرض مشاركة 
القطاع الخاص في التمويل واالستفادة من إمكانية الولوج 

إلى فئات جديدة من المؤمن لهم.
من -  كجزء  الشركات  أهداف  من  المالي  الشمول  جعل 

المسؤولية االجتماعية؛ 
إدراج الشمول المالي في التعليم، وخاصة في الدراسات - 

المالية، التأمين وتسيير المقاوالت؛
لذا -  طويال،  نفسا  تتطلب  عملية  المالي  الشمول 

فاالستراتيجيات يجب أن تصاغ على مدة طويلة )15( 
سنة.

وعلى شركات التأمين العمل على ثالثة مستويات:
مناسبا -  القانوني  اإلطار  لجعل  الرقابة  هيئات  مع  العمل 

للشمول المالي.
على مستوى االتحادات، تظافر جهود االتحادات سيجعل - 

صياغة  من  ويمكن  أولوية،  المالي  بالشمول  االهتمام 
حلول وتكوين مجمعات يمكن أن تهتم بالتأمين المتناهي 

الصغر وبتغطيات الكوارث.. إلخ؛
الرأسمالية -  األهداف  جانب  إلى  الشركات،  مستوى  على 

المشروعة، هناك حاجة إلى صياغة أهداف أخرى تشمل 
المسؤولية المجتمعية للشمول المالي. 

للتأمين تزداد  الختام، نؤكد على أن حاجتنا كمجتمعات  وفي 
يوما بعد يوم؛ والشمول المالي أهم دليل على ذلك.

ندوة الشمول المالي والتأمين المستدام
القاهــرة 23 و 24 فبراير 2020
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ندوة الشمول المالي والتأمين المستدام القاهــرة 23 و 24 فبراير 2020

كلمة األستاذ/ عالء الزهيري رئيس 
اإلتحاد المصري للتأمين

مبادئ  تحقيق  في  الهامة  القطاعات  أحد  التأمين  صناعة  إن 
التأمين  شركات  تتمتع  حيث   SDGs المستدامة  التنمية 
بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية واالجتماعية 
للخطر  وناقل  كمدير  أدوارها  من خالل   )ESG( والحوكمة 

وكمستثمر. 
فتقوم صناعة التأمين بحماية األفراد والمؤسسات من المخاطر 

التي يتعرضون لها من خالل:
الجيدة 	· الصحة  لتحقيق  الطبي«  العالج  »تكلفة  تغطية   

والوفاة )1(
من 	· األبناء  لحماية  المتوفى  المعيل  ألسرة  دخل  وتوفير   

مخاطر عدم تلقيهم التعليم الجيد)2(
 وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث واألخطار 	·

المخاطر  لتأمين  مميزة  تأمينية  تغطيات  وتوفير  الطبيعية 
في  يساهم  بما  واألعمال  المشروعات  تواجهها  التي 

مواجهة الفقر والقضاء عليه)3( 
 أيضا تأمين كافة المجاالت المتعلقة بالتأمينات الزراعية 	·

البسيطة  والعمالة  والصيادين  المزارعين  على  والتأمين 
في  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  وأصحاب 
يتجزأ  ال  جزء  هو  الطعام  او  المحاصيل  توفير  مجاالت 
على  التام  للقضاء  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  من 

الجوع)4(

1- هدف رقم 3 الصحة الجيدة والرفاة
2  -  هدف 4 التعليم الجديد

3- هدف رقم 1 القضاء على الفقر
4- هدف رقم 2 : القضاء التام على الجوع من اهداف التنمية المستدامة

تحمل  والمؤسسات  لألفراد  يمكن  التأمين،  يتوفر  فعندما 
المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارا وإنتاجية. 

والشمول  عام  بوجه  المالي  الشمول  أن  فيه  شك  ال  ومما 
التأميني بوجه خاص يزيد من حجم هذا السوق ويطور العمل 
لم  من  أو  التقليدي  التأمين  يخدمهم  لم  الذين  جميع  ليشمل  به 
التركيز بشكل خاص على  التأمينية مع  الخدمات  إليهم  تصل 
األفراد الضعفاء وذوي الدخل المنخفض. وكجزء من أهداف 
وضعنا  فقد   ، للتأمين)5(  المصري  لالتحاد  المستدام  التأمين 
المواطنين  إلى  »الوصول  التأميني  للشمول  استراتيجيتنا 
نسميها  أن  ، واخترنا  التأمينية  الخدمات  إليهم  الذين ال تصل 

» AUP استراتيجية«

 Insurance Inclusion: Access to Underserved
Population

 مستثمرين كافة إمكانياتنا، باإلضافة الي الدعم والفرص التي 
نكون  أن  لنا  يسمح  مما  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  تتيحها 
جزءاً مهماً من استراتيجية الشمول المالي المصري بما يحقق 
الشمول التأميني الذي بدورِه يحمي ويعّزز التنمية االقتصادية 
المستدامة بجمهورية مصر العربية. وتتضمن هذه االستراتيجية 
العديد من المحاور الرئيسية, يأتي على رأسها التأمين متناهي 
الصغر ألنه األسرع وصوال لفئات محدودي الدخل باإلضافة 
التأمين  الى الدور المتوقع له في تدعيم حجم أعمال شركات 
وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي. ومما 
ال شك فيه أن سوق التأمين متناهي الصغر المصري اصبح 
لديه فرص متزايدة للنمو والوصول للعديد من الفئات من خالل 
5  - إدراج مبـادئ التأميـن المسـتدام بكافـة فـروع وأنشـطة التأمين من خـالل التعاون بين جهة 

التأميـن المسـتدام واللجان الفنية باإلتحـاد المصري للتأمين
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تقديم تغطيات اجبارية لما يزيد عن 3 ماليين مقترض لتغطية 
ما يقرب من 17 مليار جنيه مصري عبارة عن أرصدة تمويل 
واإلنتاجية,  والزراعية  والخدمية  التجارية  األنشطة  تغطي 
عقود  بإصدار   2019 لسنة   )166( رقم  للقرار  وفقا  وذلك 
الحاصلين  لتغطية  الجماعية  النمطية  الصغر  متناهي  التأمين 
على تمويل متناهي الصغر سواًء من خالل شركات تأمينات 
أمام  التحدي  ويكُمـــن  الممتلكات،  تأمينات  أو شركات  الحياة 
الشركات في تصميم تغطيات تكميلية اختيارية لعمالء التمويل 
متناهي الصغر بهذه الجهات التمويلية واالستثمار في هذه القناة 
التسويقية الهامة واألكثر تنظيما من القنوات األخرى للتأمين 
فقد  للتأمين  المصري  متناهي الصغر. وعلى مستوي االتحاد 
بوضع  باالتحاد  الصغر  متناهي  للتأمين  العامة  اللجنة  قامت 
خطة طموحة تهدف إلى تفعيل أكبر لتغطيات التأمين متناهي 
القطاع  هذا  تغلغل  وزيادة  المصري  التأمين  بسوق  الصغر 
االعتبار  في  أخذاً  المستهدفة  الشرائح  إلى  الوصول  بهدف 

مبادئ التأمين المستدام.
وتضمنت الخطة العديد من المحاور منها:

الدفع  مسبقة  بالكروت  الورقية  الوثيقة  استبدال  مقترح 
ومدتها  التأمينية  التغطية  عليها  Prepaid Cards موضح 
ومبلغها بأسلوب مبسط وواضح, ويأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه 
المعامالت  في  اإللكتروني  الدفع  على  لالعتماد  العام  الدولة 
للمدفوعات  القومي  المجلس  لقرارات  تنفيذا  الحكومية  المالية 
الشمول  وتحقيق  رقمي  لمجتمع  التحول  الى  يهدف  والذي 

المالي.

الصغر  متناهي  التأمين  وثائق  توزيع  المقترح  هذا  ويستهدف 
النمطية Prewritten Policies على أكبر عدد ممكن من 

المواطنين سواء على المستوي الفردي او الجماعي.
التأمينية عبر  الخدمات  تقديم  اللجنة  أيضا تضمنت مقترحات 
مستثمرين    E-wallets المحمول  التليفون  شركات  محافظ 
الهاتف  عبر  األموال  وتحويل  الدفع  محافظ  عدد  ارتفاع 
المحمول لنحو 14.5 مليون محفظة مع نهاية العام الماضي, 
المسجلة على  المعامالت  تشمل حوالي 20 مليار جنيه حجم 
المحافظ الذكية النشطة خالل نفس العام, مع األخذ في االعتبار 
أن مشتركي الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية قد 
تجاوز 95 مليون مشترك العام الماضي وما يزيد عن 40% 
منهم يستخدم باقات االنترنت الخاصة بهذه الشركات. ومما ال 
شك فيه أن هذه النماذج أو التطبيقات معروفة في العديد من 
اللجنة  الذي قدمته  الجديد  األسواق االفريقية واآلسيوية ولكن 
في مقترحها الذي تم إرساله للهيئة العامة للرقابة المالية, هو 
تفاصيل التطبيق في السوق المصري, بعد عقد لقاءات مع أهم 
الكروت  تقديم خدمات  في  في مصر  انتشارا  األكثر  الجهات 
وقد  هذا  المحمول,  شركات  محافظ  إدارة  او  الدفع  مسبقة 

وضعت اللجنة أيضا تصوراً آللية التنفيذ.
التطبيق  أمام  تقف  التي  التحديات  أهم  عرض  تم  وأخيراً    

ويحتاج السوق فيها إلي دعم من الهيئة العامة للرقابة المالية.
مجموعة  دراسة  على  اآلن  تعمل  اللجنة  أن  جانب  إلي  هذا 
 Prewritten النمطية  الصغر  متناهي  التأمين  وثائق  من 
جماعي  أو  فردي  بشكل  تقديمها  يمكن  والتي   Policies

نــدوات



11

14
4 
ـدد
ــــ
ــــ
الع

2 م
02

0 
س
مار

وسيتم االنتهاء منها قريبا لتقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية 
الستكمال المنظومة. وطالما نتحدث عن الشمول التأميني ومع 
وصول اجمالي عدد المركبات المرخصة في جمهورية مصر 
العربية خالل النصف األول من عام 2019 الى 11 مليوناً 
و163 ألف سيارة ...ال يمكن ان ننسي أحد أهم إنجازات قطاع 
التأمين المصري وهو تأسيس مجمعة التأمين اإلجباري على 
السيارات، والتي من المتوقع ان تغطى الفجوة بين التغطيات 
يواجهها  التي كان  المغطاة(  الحقيقية وحاالت االحتيال )غير 
السوق، هذا باإلضافة إلي تنقية محفظة التأمين اإلجباري على 
للفرص  العمالء، باإلضافة  إلى توقعات  السيارات والوصول 
التسويقية التي يمكن أن يتيحها لنا نظام اإلصدار اإللكتروني 
تسويق  إمكانية  من  السيارات  على  اإلجباري  التأمين  لوثائق 

العديد من وثائق التأمين النمطية عبر تطبيقاته.

العمالة  إلى  الوصول   )6(  AUP استراتيجية  تتضمن  أيضا 
غير الرسمية حيث إنه وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية عن 
مصر لعام 2018 فقد ظلت نسبة العمالة غير الرسمية وغير 
المستقرة تزداد بشكل ملحوظ، وأكثر من نصف إجمالي عدد 
العمال ال يتمتعون بمميزات التأمين الصحي أو معاشات التعاقد 
التأمين  لشركات  واحد  آن  في  وتحدياً  فرصة  يمثل  ما  وهو 
)حياة وممتلكات( للوصول إلى المواطنين الذين ال تصل إليهم 
الصغر  متناهي  التأمين  وثائق  خالل  من  التأمينية  الخدمات 
والصغيرة والمتوسطة, ويقوم االتحاد المصري اآلن بدراسة 
مجموعة من الشراكات وبروتوكوالت التعاون للوصول إلى 
هذه الشرائح المختلفة بأكثر من طريقة, حيث يدرس االتحاد 
المصري اآلن بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية 
التي  التنفيذية  التنسيق في وضع الخطط والبرامج  يهدف إلى 
من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معاً لمواجهة أي تحديات 
تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين والوقوف على الفرص المتاحة 

وتنميتها برؤية متكاملة.

وتحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية تم تقديم 
والهيئة  للتأمين  المصري  االتحاد  بين  تفاهم  بمذكرة  مقترح 
المناسبة  التأمينية  التغطيات  توفير  الى  يهدف  للبريد  القومية 
من خالل شركات التأمين األعضاء باالتحاد لألشخاص ذوي 
الدخول المنخفضة, وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهيه الصغر والتي تعتبر من أهم عناصر تحقيق التنمية 
من  والحد  المالي  الشمول  برنامج  وتعزيز  ودعم  المستدامة 

نسب الفقر في شرائح المجتمع.

المصري  االتحاد  الستراتيجية  وتنفيذاً  اآلخر،  الجانب  على 
للتأمين للوصول إلى المواطنين الذين ال تصل إليهم الخدمات 
والتي  باالتحاد  الزراعية  التأمينات  لجنة  تأسيس  تم  التأمينية, 
تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الحيوي، 

access to underserved population -6

مع األخذ في االعتبار احتياجات الفالح البسيط، ومما ال شك 
في  االقتصادية  القطاعات  أهم  أحد  من  القطاع  هذا  أن  فيه 

مصر، والذي يحتاج إلى دعم حقيقي من صناعة التأمين.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة اإلنتاج الزراعي بجمهورية مصر 
اإلنتاج  نسبة  تمثل  جنيه  مليار   363.9 الي  وصلت  العربية 
النباتي منها إلى %54.3 ونسبة اإلنتاج الحيواني 36.8% 

والباقي لإلنتاج السمكي وذلك عن عام 2016/2015.

مجمعة  إنشاء  على  للتأمين  المصري  االتحاد  يعمل  أيضا، 
التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة 
على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من السكان والمناطق غير 
المغطاة ضد أحداث الكوارث الطبيعية, وبالتالي ستكون هذه 
لها  وسيكون   AUP االتحاد  استراتيجية  من  جزءاً  المجمعة 

عظيم األثر في تحقيق استدامة االقتصاد المصري.

التأمين  لجنة  بتأسيس  للتأمين  المصري  االتحاد  قام  وأخيراً، 
المستدام باالتحاد، ويهدف تأسيس اللجنة إلى وضع خطة لدمج 

مبادئ التأمين المستدام في كافة فروع التأمين.

من  الكثير  تحققت  الماضيين  العامين  األفاضل، خالل  السادة 
كبيرة وخطط طموحة  لدينا مجهودات  يزال  اإلنجازات، وال 
لتحقيق أهداف استراتيجيتنا. ولتحقيق المزيد من اإلنجازات، 
الدولة ممثلة في وزاراتها المختلفة،  القطاع بحاجة لدعم  فإن 
خالل  من  أو  اإلجبارية،  التأمين  تغطيات  خالل  من  سواء 
ومزايا  محفزات  خالل  من  تقدم  التي  االختيارية  التغطيات 
تقديم  الحصر  وليس  المثال  سبيل  على  الوزارات،  تقدمها 
تأمين  وثيقة  وجود  حال  في  العقارية  الضريبة  على  تخفيض 

على المسكن.

كما يشرفنا أن نحيط سيادتكم علماً أن االتحاد المصري للتأمين 
يدرس االن عقد مؤتمر سنوي للتأمين متناهي الصغر في صعيد 
للصناعة  سنوية  نافذة  سيكون  والذي  العربية  مصر  جمهورية 

لمناقشة اإلنجازات والفرص والتحديات في الشمول التأميني.

كلمة الدكتور/ محمد معيط – وزير المالية
بما  التكنولوجية  التحتية  البنية  دعم  إلى  حالًيا  تسعى  الدولة  أن 
يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي بكل القطاعات وربطها 
مًعا في منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة، الفًتا إلى أنه 
تم تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره 
أحد ركائز النمو والتحول لالقتصاد الرقمي وتعزيز اإلصالح 
االقتصادي، بما يساعد في دمج االقتصاد غير الرسمي باالقتصاد 
الرسمي، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية، 
معدالت  وانخفاض  المعيشة  مستوى  تحسين  في  يساعد  كما 
الفقر من خالل احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  الدخل، وأصحاب 
الصغر. أوضح الوزير، أن الحكومة تعمل جاهدة لتصبح الدولة 

ندوة الشمول المالي والتأمين المستدام القاهــرة 23 و 24 فبراير 2020
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واجتماعي  اقتصادي  تأثير  من  له  لما  مجتمع  ألي  مضافة 
إيجابي. وأشار إلي أن أحد أهم األهداف االستراتيجية الشاملة 
التي وضعتها هيئة الرقابة المالية لتطوير األنشطة المالية غير 
المصرفية »2018 /2022« تهدف إلى اإلسهام في تحقيق 
التنمية المستدامة وفي سبيل ذلك تم إنشاء وحدة متخصصة في 
كإحدى  المتحدة  األمم  مبادرة  إلى  الهيئة  وانضمت  االستدامة 
التأمين  منتدى  إلي  لالنضمام  طريقها  وفي  الداعمة  الجهات 

المستدام لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى. 

وأضاف أن الهيئة تساند سوق التأمين المصري وتعمل على 
تقرير  أول  إصدار  تم  وقد  االستدامة  بأهمية  التوعية  نشر 
التنمية  أهمية  إدراك  يتسنى  2018 حتى  عام  االستدامة  عن 
المستدامة من قبل الشركات بحيث تبدأ في تطبيقها وقد شمل 
التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  الهيئة  جهود  استعراض  التقرير 
المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع دور 
الهيئات الرقابية المالية في هذا الصدد. وقال إن الهيئة قامت 
إلنشاء  خارطة  لوضع  والمجهودات  الخطوات  من  بالعديد 
مركز مالي إقليمي لالستدامة بالقاهرة بعد أن تم اإلعالن عن 
تحقيق  إلي  النهاية  في  يودي  مما  أفريقيا  في  ماليين  مركزين 
المالية  المالية واالستثمارية والمراكز  السياسات  بين  االتساق 
والحكومات والبنوك المركزية والهيئات الرقابية والمشاركين 
من القطاع غير المصرفي بمختلف العواصم كي نكون قادرين 
جانب  من  تخصيصها  سيتم  التي  االستثمارات  جلب  على 
الكبيرة في األنشطة والمشروعات  الدولية  المالية  المؤسسات 
الصديقة للبيئة.  وأضاف أن هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع 
االتحادين العربي والمصرى للتأمين يتعين أن يكون لديها رؤية 
تنسيقية مشتركة في مواجهة التحديات، الفًتا إلى أهمية حث هذه 
إدارة  إنشاء  تبنى فكرة  إلى  لها  الخاضعة  الجهات والشركات 
الوعى  لنشر  تدريبية  خطة  ووضع  المستدامة  للتنمية  مستقلة 
السليمة،  والممارسات  الخضراء  الصيرفة  عن  العاملين  لدى 
الصديقة للبيئة وتبنى آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء 
دعم  على  والتركيز  الحالية  الشركات  منتجات  حزمة  ضمن 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن 
مشروعات  دعم  على  وتشجيعها  للشركات  المستهدفة  الفئات 
الجهود  مواصلة  على  الشركات  وحث  المتجددة  الطاقة 
المستمرة في مجال الشمول المالي من قبل القطاعات المالية 

غير المصرفية لما له من دور حيوي في تحقيق االستدامة.

برعاية  المستدام  والتأمين  المالي  الشمول  ندوة  استمرت  ولقد 
بجمهوريـة  المالية  وزير  معيط،  محمد  الدكتور  من  كال 
مصـر العربية ، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة 
العربـي  العــام  االتحاد  بيـــن  والتنسيـق  وبالتعــاون  المالية، 
للتأميـن واالتحاد المصــري للتـأميـن وذلك بفنـدق سميراميس 
الموافقين  والخميس  األربعاء  يومي  القاهرة  انتركونتيننتال – 

17 و 18 يناير »كانون الثاني« 2018 

رائدة في مجال المدفوعات الرقمية من خالل تبني استراتيجية 
للتحول الرقمي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمّكن  وطنية 
النحو  على  اإلنتاجية  رفع  من  والشركات  والقطاعات  األفراد 
الذى يحقق االستقرار المالي والحد من الفساد ومعدالت التهرب 
الضريبي، الفًتا إلى أن هذه االستراتيجية الوطنية توفر نظاًما 
لمتابعة أداء الحكومة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التي 

تتخذها ومستوى رضاء المواطنين عنها.
 وأشار إلى أن االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ارتكزت 
القومي  المجلس  تأسيس  تضمنت  رئيسية  محاور  عدة  على 
القطاع  خارج  النقد  أوراق  استخدام  لخفض  للمدفوعات، 
في  اإللكترونية  والقنوات  الوسائل  تطوير  ودعم  المصرفي 
لحماية  آمن  مسار  لخلق  عليها  الرقابة  وإحكام  الدفع  عملية 
حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع اإللكتروني، إلى جانب 
العديد  إطالق  في  المركزي  البنك  يلعبه  الذى  المهم  الدور 
من مبادرات الشمول المالي، التي تدعم التحول الرقمي عن 
للمواطنين  ُتتيح  التي  »ميزة«  الوطنية  الدفع  بطاقة  طريق 
المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.  إتمام كل المعامالت 
ذكية،  تدشين حكومة  تعمل على  المالية  أن وزارة  وأضاف 
من خالل رقمنة كل العمليات واإلصدارات والخدمات التي 
في  تتمثل  والتي  والمستثمرين،  للمواطنين  الدولة  تقدمها 
صرف المعاشات واألجور الشهرية ألكثر من 4.5 ماليين 
وإطالق  اإللكترونية  المدفوعات  كارت  بواسطة  موظف 
الحكومية  المالية  للتعامالت  اإللكتروني  السداد  منظومة 
التي تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم 
تحت  ضخمة  بيانات  مراكز  إنشاء  إلى  إضافة  جمركية، 
إشراف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتأسيس 
من  تحتويه  بما  المراكز  هذه  حماية  من  يتمكن  أمن  نظام 
بيانات مهمة. وفي ختام كلمته أوضح أن الشمول المالي أداة 
إلى  الفًتا  بمعدالت سريعة،  المصري  االقتصاد  لتنمية  جيدة 
أن هذا يتطلب تكاتًفا مجتمعًيا على مستوى جميع القطاعات 
لتعزيز التحول الرقمي، والتركيز في العملية التعليمية على 
تقدم  يدعم  بما  االصطناعي  والذكاء  المعلومات  نظم  كليات 
الذى  الرقمية  الحكومة  تنمية  مؤشر  في  المصرية  الحكومة 
تصدره األمم المتحدة والذى جاءت مصر فيه ضمن الشريحة 

المتوسطة التي تشهد معدالت نمو بين %25 إلى 50%.

كلمة/ المستشار رضا عبد المعطى
نائب رئيس هيئة الرقابة المالية

أن التأمين بطبيعته أحد أدوات حماية األفراد والمؤسسات من 
العالج  تكلفة  تغطية  من خالل  لها  يتعرضون  التي  المخاطر 
البنية  بناء  وإعادة  المتوفي  المعيل  دخل ألسر  وتوفير  الطبي 
موضًحا  الطبيعية،  واألخطار  الكوارث  دمرتها  التي  التحتية 
أنه عندما يتوافر التأمين يمكن لألفراد تحمل المخاطر وتتاح 
قيمة  هو  فالتأمين  وإنتاجية  ابتكاًرا  أكثر  ليكونوا  الفرصة  لهم 

نــدوات
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األخرى من أجل الوصول لنقاط اتفاق بشأن آلية التعاون فى 
مجاالت التنمية المستدامة وتمكين المرأة؛

12 - ضرورة استمرار التعاون بين االتحاد المصرى للتأمين 
والكيانات الدولية من أجل إجراء دراسة شاملة حول دعم وتعزيز 

التأمين المتناهى الصغر فى سوق التأمين المصرى؛
المتناهى  التأمين  عمالء  إحتياجات  فهم  ضرورة   -  13
الصغر، وتصميم البرامج التأمينية التى تلبي تلك االحتياجات 
، وكذلك محاولة تبسيط شروط وثيقة التأمين حتى يسهل على 

العمالء فهمها؛
14 - العمل على رفع الوعى لدى عمالء التأمين المتناهى 
الصغر بمدى أهمية هذا النوع من التأمين ، والمزايا التى قد 

يقدمها لهم ؛
15 - دراسة كيفية التوسع فى استخدام البرامج التكنولوجية 
الجديدة مثل تطبيقات الهاتف المحمول ، بهدف نشر فكرة التأمين 
المتناهى الصغر ، والوصول إلى العمالء المستهدفين لهذا النوع 
من التأمين ، وزيادة كفاءة المنتجات التأمينية وتقليل التكلفة ؛  

16 - دراسة كيفية تفعيل دور قنوات التوزيع المختلفة فى 
دعم وانتشار التأمين المتناهى الصغر.

17 - يجب أن تولي شركات التأمين وإعادة التأمين المزيد 
 ، الطبيعية  والكوارث  المناخى  التغير  لمخاطر  اإلهتمام  من 
ودراسة كيفية حماية ذوي الدخول المنخفضه من تلك المخاطر 
للكوارث  المعرضه  المناطق  فى  القاطنين  هؤالء  خاصة 
كالزالزل والفيضانات والسيول ، واإلسراع في إنشاء وتفعيل 

مجمعة األخطار الطبيعية بمصر؛ 
، وكذلك دعم  البيئة  المنتجات صديقة  تقديم  تشجيع   -  18
المثال  سبيل  على  النظيفة،  بالطاقة  تعمل  التي  المشروعات 
التأمينية  التغطيات  وإيجاد  الكهربائية  السيارات  استخدام 

المناسبة لها وبأسعار جيدة؛
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تواجه ظاهرة االحتباس الحرارى؛
20 - الطلب من المسئولين عن االستثمار في قطاع التأمين العمل 

على االستثمار في السندات الخضراء التي ستطرحها الحكومة؛
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بين  فيما  الخبرات  الطبيعية وتبادل  الكوارث  العربية وتغطية 

األسواق واالتحادات؛
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محفزات ومزايا تقدمها الوزارات؛
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تطرأ على صناعة التأمين ووضع التشريعات الرقابية المالئمه لها؛
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العام والخاص وذلك  القطاعين  بين  التعاون  4 - ضرورة 
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6 - إدراج مفهوم مبدأ الشمول المالى فى التعليم وخاصة 
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عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات 

ندوة الشمول المالي والتأمين المستدام القاهــرة 23 و 24 فبراير 2020

وقـد تضمـن برنامج الملتقى خمس جلسات وفقاً لالتي: 
اليوم االول 2020/2/23

الجلسـة األولــي :
تعزيز دور اإلشراف والرقابة في مواجهة التحديات وتحقيق 

فرص االستدامة في قطاع التأمين
الجلســة الثانيـة:

التأمين متناهي الصغر على خريطة الشمول المالي والتنمية 
المستدامة في مصر والدول العربية

الجلســة الثالثة:
التمكين المستدام للمرأة والشمول التأميني

اليوم الثاني 2020/2/24
الجلســة الرابعة:

تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية - سد فجوة الحماية 
التأمينية

الشمول  بدعم  التكنولوجيا  تقوم  كيف  الخامسة:  الجلسة 
المالي والتأميني؟

التوصيــات

برنامج الجلسات



 

1-An overview of the main points covering the draft of Unified 
Insurance Regulatory Act “Articles related to Microinsurance”  

1.1 Setting a proposed definition of microinsurance. 

For the first time the 
microinsurance is defined 

by insurance law. 

Financial Regulatory Authority- FRA’ BODs approved resolution defines 
the Microinsurance as any insurance coverage targeting low-income people 
in both Life and Non-Life insurance to protect them from risks they may be 
exposed to, with a maximum coverage of two hundred thousand pounds. 
FRA’s board may increase the maximum coverage annually with a rate of 
25 percent at maximum. 

The establishment of 
microinsurance 

companies in both life 
and non-life Insurance 

with minimum 30 million 
EGP paid up capital. 

FRA BODs proposed the establishment of the microinsurance companies’ 
with issued and paid up capital valued thirty million Egyptian pounds at 
least. These companies can underwrite in both lines’ Life and Non-Life 
insurance business. 

Mandatory 
microinsurance to cover 

microfinance clients 
against death and 

permanent disability with 
a minimum sum insured 

equal to the microfinance 

The authorized microfinance bodies by FRA shall provide their clients, who 
had microfinance, insurance coverage against death and permanent 
disability with a minimum sum insured equal to the micro-finance funding 
granted to the customer.  
FRA’s Board of Directors will issue a decree regarding the rules and 
regulations of this kind of insurance and its pricing limits. 
In all cases, it is not allowed for the micro- finance entities to receive any 
financial fees for distributing this insurance, whether to its clients or others. 
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funding granted to the 
customer. 

Exempting micro-
insurance policies from 

all prescribed fees. 
Also, micro-insurance policies are exempted from all prescribed fees. 

1.2 FRA ‘s decision No. 166 and its amendments (2019):  
A. Life Insurance Companies: natural death, death due to an accident & permanent total 

disability 
B. Non-Life Insurance Companies: death due to an accident & permanent total disability.  

FRA issued the decision No. 166 and its amendments at the end of last year, which includes mandatory 
microinsurance on all microfinance entities that supervised by FRA. 
According to this decision, all clients will be covered by group life insurance as well as covers through non-
life companies against Death due to an accident & permanent total disability. 
This decision or proposed law will cover more than 3.1 million clients with around total microfinance 
balance exceeded 17 billion Egyptian pounds. 

 
1.3 Expected impacts of the draft of the new law and decision No.166: 

“New specialized microinsurance companies’ studies” 
According to the proposed new insurance law, New specialized microinsurance companies should provide 
FRA with a market study includes the targeted segmentation and expected coverages for license approval.  
Also, the support of international organizations will be needed to provide the industry with researches and 
studies. 

“Raise the microinsurance awareness” 
The Egyptian insurance penetration in the financial year 2018/2019 didn’t exceed 1% from GDP. 
So, linked the mandatory microinsurance with microfinance clients will lead to other optional microinsurance 
coverages. 
Microinsurance marketing campaigns are needed including on ground activities and face to face meetings. 

* القيت هذه المحاضرة في ندوة الشمول المالي 23 - 24 فبراير 2020 – القاهرة

Azza Gaber
Deputy Executive Director-IEF

*
 Access to: Underserved 

Population- Microinsurance
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Case Study: A loan can change your life but microinsurance will make your 
successful story sustainable: 

 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6W5re34jByI 

Ghada and many of those who take loans from microfinance entities will be covered under the 
decision No. 166 and the proposed insurance new law.  
The regulator successfully helps the microfinance entities to provide their clients with loans and 
reassure them that their loans payments will be covered by microinsurance if the insured face death 
or permanent total disability. Also, this will support the insureds and their families because the 
microinsurance will cover their loans payments in case the risk materialized and their projects will 
be continued and sustainable.   
But Do you think the story is stopped here? Do you think Ghada Now will not face any other risk? 
In the beginning of her project specially her first loan …. What would be happened if she went to 
the hospital because of any medical case? Who will pay her monthly loan payment? 
What If her 5 machines were stolen or destroyed, who can support her? 
If she passed away who will take care of her children … who is going to pay for their food ……. 
education…. …. and so on 
We all know that Ghada may be don’t know that she can be supported and her risks can be carried. 
Ghada and many others don’t have idea about microinsurance … they know very well that the loan 
has changed their life but they don’t know that the insurance will make their successful stories 
sustainable …. 
According to a study published in 2015 by Pew research center, in 2011 low-income people 
represented 75% of the whole population of Egypt, and the middle-income people represented 
21% in the same year …. 
And according to national data, the percentage of Egyptians living below the poverty line during 
the (2017/2018) fiscal year was 32.5 percent. 
Despite this perceived need, only 0.3% of Egyptians were covered by microinsurance in 2015, 
with outreach estimated to have increased up to 0.5% in 2017 …. This is according to research 
conducted by the microinsurance Centre … 
Egypt is a country with great market potential for microinsurance … There is no doubt that many 
Egyptian Insurance companies succeeded in providing variety of microinsurance coverages to 
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microfinance clients but this does not mean that all microfinance clients are now covered by 
hospital cash … life and investment policies … property … agriculture insurance and so on …… 
Also, there is a fact that microfinance clients are not only the target microinsurance clients ….  We 
all meet many people need to be covered by microinsurance against their risks but they don’t know 
that their risks can be carried by microinsurance …. Also, there are many and many all over Egypt 
we couldn’t reach them …. 
Finally, there are a variety of microinsurance coverages and policies …. Successful practices …. 
but the main challenge is how we can reach our target …. To be more focused … what’s the 
distributions channels that can match and reach the Egyptians. 

2- Insurance Federation of Egypt (IFE)’s Microinsurance Committee 

Solutions: Developing the issuing of microinsurance policies by Electronic 
Payments & collection companies 

 
IFE microinsurance committee exerted efforts to activate micro-insurance and study the challenges which 
prevent the microinsurance penetration aiming to access underserved population and encouraging insurance 
companies to underwrite in this line of business. 

 
IFE microinsurance committee studied Egyptian market challenges. The results were as 
follows: 

1. The policy wording: Finding proper simple terms and conditions to the insured. 
A microinsurance client needs a simplified form of the policy, whether in the amount of data or the 
way by which this data is written, and in most of the time it is preferably to explain it orally in simple 
sentences that are easy to be understood by their simple language. 

2. Actual policy cost against printed policies, delivering fees and premium. 
The idea behind giving a printed paper policy to the microinsurance client is a big financial burden on 
insurance companies that underwrite this important type of insurance in terms of the cost of printing 
and the ability to distribute the policy or delivering it to the client especially those who are located in 
faraway places and most of the cases in remote areas. Overall, these costs can be a large amount 
compared to the value of the policy premium. 

3. Premium collection and claims payment.  
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Also, there is a fact that microfinance clients are not only the target microinsurance clients ….  We 
all meet many people need to be covered by microinsurance against their risks but they don’t know 
that their risks can be carried by microinsurance …. Also, there are many and many all over Egypt 
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Finally, there are a variety of microinsurance coverages and policies …. Successful practices …. 
but the main challenge is how we can reach our target …. To be more focused … what’s the 
distributions channels that can match and reach the Egyptians. 

2- Insurance Federation of Egypt (IFE)’s Microinsurance Committee 

Solutions: Developing the issuing of microinsurance policies by Electronic 
Payments & collection companies 

 
IFE microinsurance committee exerted efforts to activate micro-insurance and study the challenges which 
prevent the microinsurance penetration aiming to access underserved population and encouraging insurance 
companies to underwrite in this line of business. 

 
IFE microinsurance committee studied Egyptian market challenges. The results were as 
follows: 

1. The policy wording: Finding proper simple terms and conditions to the insured. 
A microinsurance client needs a simplified form of the policy, whether in the amount of data or the 
way by which this data is written, and in most of the time it is preferably to explain it orally in simple 
sentences that are easy to be understood by their simple language. 

2. Actual policy cost against printed policies, delivering fees and premium. 
The idea behind giving a printed paper policy to the microinsurance client is a big financial burden on 
insurance companies that underwrite this important type of insurance in terms of the cost of printing 
and the ability to distribute the policy or delivering it to the client especially those who are located in 
faraway places and most of the cases in remote areas. Overall, these costs can be a large amount 
compared to the value of the policy premium. 

3. Premium collection and claims payment.  
Collection companies and E-Wallets of telecommunications companies and their important roles 
played with many other sectors in the Arab Republic of Egypt. 

4. Claims settlement process. 
The compensations of microinsurance are simple in their value. Thus, due to the spread of 
microinsurance clients in villages, and provinces, an easy and convenient mechanism should be set in 
order to facilitate the process of claims settlement and to give the clients the chance to get their own 
compensations in an easy way. 
If we take a view on the papers that are required for settling claims and compensation by Article 7 of 
Act 902 for the year 2016 (issued by FRA), we will find that it is very difficult for the clients of this 
segment to fully complete these papers, for example, the issue of the final clearance to be signed by the 
client, is one of the items which are difficult to apply if we are talking about the Applications  that are 
suggested by the Microinsurance Committee. 

5. Microinsurance brokers adaptation.  
The individuals who are responsible for distributing or marketing microinsurance must be from the 
same social environment surrounding the clients, i.e. they have the same characteristics of the targeted 
segment. Thus, within the framework of microinsurance those individuals could be very simple 
individuals who have social acceptance from the targeted clients surrounding them, i.e. they have the 
same social and financial level, so they can carry out the tasks assigned to them easily and have the 
ability of persuasion. 
It will be difficult for these brokers to register at the Financial Regulatory Authority with the same 
conditions and rules for registering producers. 

Solutions: 
IFE Microinsurance committee set a plan to increase the penetration of Egyptian sustainable microinsurance 
with taking in mind three main factors … Distribution … Issuing policies … Claims. 

 
2.1 Prepaid Cards: 
The basic coverage and the exclusions will be summarized and printed 
on the cards, which will also include the important information that the 
simple microfinance customer may need. 
Any coverage which is printed on these cards has determined value, 
premium and benefits in advance. The customer can increase the size 
of his coverage by purchasing more than one document of the same 
coverage, taking into consideration that this does not exceed the 
maximum limit for the micro-insurance with the opportunity to obtain 
the complete document in case the client desires this according to what 
will be explained later. 
The document number is linked to the written card number in addition to the name of the insurance company 
and its logo are clearly written on the card. 
2.1.1 Issuing policies  
The committee focused on the prepaid cards of collection companies to be used for circulating the main 
information of policy … benefits, exclusions and claims submissions process and then the hotline number to 
activate the policy or the card and more support. 

2.1.2 Distribution channels: distribution methods: 
➢ Systematic method: microfinance companies and societies, post offices, agricultural and 

cooperative societies, and social services for low- or middle-income people. 
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➢ Unsystematic method “mass distribution”: various and mass distributions: collection 
companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini markets 
– grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   

All of the above elements will be dealt with more clearly, in addition to the mechanism of collecting 
premiums, paying compensation and the contracting with distribution agencies 
2.1.3 Types of the information typed on the card:  
➢ Basic information on the card: 

• Insurance company logo and company name. 
• Card number and policy number. 
• Insurance Type. 
• Insurance Term. 
• Summary of Coverage . 
• Summary of exclusions. 
• The hotline for Claims includes the WhatsApp service to send an electronic copy of the papers and 

documents for collecting compensation. 
• Writing the statement “In case of any complaints, kindly refer to the Complaints Department at 

the Financial Regulatory Authority.” FRA’s complaints hotline is typed on the card. 
➢ Data related to the card distribution method : 

• Customer's name. 
• Card number. 
• Hotline number to activate the policy. 
• How can the customer can see the complete policy information? 

- A "recorded call" from the insurance company to the customer, which includes a review of all 
the benefits, exclusions and basic information which the insured must know. 
OR 

- The detailed policy is sent to the customer through a link message on the mobile in addition to 
a flyer or a brochure in the distribution places. 

2.1.4 How to distribute cards: 
➢ Systematic method: microfinance entities and societies, post offices, agricultural and 

cooperative societies, and social services for low- or middle-income people. 

 
• The client goes to the distribution agency, which reviews the available microinsurance products. 
• The client selects the microinsurance coverage that suits him, writes his basic information on a 

form and pays the microinsurance premium.  

البحــــــــوث

Collection companies and E-Wallets of telecommunications companies and their important roles 
played with many other sectors in the Arab Republic of Egypt. 

4. Claims settlement process. 
The compensations of microinsurance are simple in their value. Thus, due to the spread of 
microinsurance clients in villages, and provinces, an easy and convenient mechanism should be set in 
order to facilitate the process of claims settlement and to give the clients the chance to get their own 
compensations in an easy way. 
If we take a view on the papers that are required for settling claims and compensation by Article 7 of 
Act 902 for the year 2016 (issued by FRA), we will find that it is very difficult for the clients of this 
segment to fully complete these papers, for example, the issue of the final clearance to be signed by the 
client, is one of the items which are difficult to apply if we are talking about the Applications  that are 
suggested by the Microinsurance Committee. 

5. Microinsurance brokers adaptation.  
The individuals who are responsible for distributing or marketing microinsurance must be from the 
same social environment surrounding the clients, i.e. they have the same characteristics of the targeted 
segment. Thus, within the framework of microinsurance those individuals could be very simple 
individuals who have social acceptance from the targeted clients surrounding them, i.e. they have the 
same social and financial level, so they can carry out the tasks assigned to them easily and have the 
ability of persuasion. 
It will be difficult for these brokers to register at the Financial Regulatory Authority with the same 
conditions and rules for registering producers. 

Solutions: 
IFE Microinsurance committee set a plan to increase the penetration of Egyptian sustainable microinsurance 
with taking in mind three main factors … Distribution … Issuing policies … Claims. 

 
2.1 Prepaid Cards: 
The basic coverage and the exclusions will be summarized and printed 
on the cards, which will also include the important information that the 
simple microfinance customer may need. 
Any coverage which is printed on these cards has determined value, 
premium and benefits in advance. The customer can increase the size 
of his coverage by purchasing more than one document of the same 
coverage, taking into consideration that this does not exceed the 
maximum limit for the micro-insurance with the opportunity to obtain 
the complete document in case the client desires this according to what 
will be explained later. 
The document number is linked to the written card number in addition to the name of the insurance company 
and its logo are clearly written on the card. 
2.1.1 Issuing policies  
The committee focused on the prepaid cards of collection companies to be used for circulating the main 
information of policy … benefits, exclusions and claims submissions process and then the hotline number to 
activate the policy or the card and more support. 

2.1.2 Distribution channels: distribution methods: 
➢ Systematic method: microfinance companies and societies, post offices, agricultural and 

cooperative societies, and social services for low- or middle-income people. 
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➢ Unsystematic method “mass distribution”: various and mass distributions: collection 
companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini markets 
– grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   

All of the above elements will be dealt with more clearly, in addition to the mechanism of collecting 
premiums, paying compensation and the contracting with distribution agencies 
2.1.3 Types of the information typed on the card:  
➢ Basic information on the card: 

• Insurance company logo and company name. 
• Card number and policy number. 
• Insurance Type. 
• Insurance Term. 
• Summary of Coverage . 
• Summary of exclusions. 
• The hotline for Claims includes the WhatsApp service to send an electronic copy of the papers and 

documents for collecting compensation. 
• Writing the statement “In case of any complaints, kindly refer to the Complaints Department at 

the Financial Regulatory Authority.” FRA’s complaints hotline is typed on the card. 
➢ Data related to the card distribution method : 

• Customer's name. 
• Card number. 
• Hotline number to activate the policy. 
• How can the customer can see the complete policy information? 

- A "recorded call" from the insurance company to the customer, which includes a review of all 
the benefits, exclusions and basic information which the insured must know. 
OR 

- The detailed policy is sent to the customer through a link message on the mobile in addition to 
a flyer or a brochure in the distribution places. 

2.1.4 How to distribute cards: 
➢ Systematic method: microfinance entities and societies, post offices, agricultural and 

cooperative societies, and social services for low- or middle-income people. 

 
• The client goes to the distribution agency, which reviews the available microinsurance products. 
• The client selects the microinsurance coverage that suits him, writes his basic information on a 

form and pays the microinsurance premium.  

➢ Unsystematic method “mass distribution”: various and mass distributions: collection 
companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini markets 
– grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   

All of the above elements will be dealt with more clearly, in addition to the mechanism of collecting 
premiums, paying compensation and the contracting with distribution agencies 
2.1.3 Types of the information typed on the card:  
➢ Basic information on the card: 

• Insurance company logo and company name. 
• Card number and policy number. 
• Insurance Type. 
• Insurance Term. 
• Summary of Coverage . 
• Summary of exclusions. 
• The hotline for Claims includes the WhatsApp service to send an electronic copy of the papers and 

documents for collecting compensation. 
• Writing the statement “In case of any complaints, kindly refer to the Complaints Department at 

the Financial Regulatory Authority.” FRA’s complaints hotline is typed on the card. 
➢ Data related to the card distribution method : 

• Customer's name. 
• Card number. 
• Hotline number to activate the policy. 
• How can the customer can see the complete policy information? 

- A "recorded call" from the insurance company to the customer, which includes a review of all 
the benefits, exclusions and basic information which the insured must know. 
OR 

- The detailed policy is sent to the customer through a link message on the mobile in addition to 
a flyer or a brochure in the distribution places. 

2.1.4 How to distribute cards: 
➢ Systematic method: microfinance entities and societies, post offices, agricultural and 

cooperative societies, and social services for low- or middle-income people. 

 
• The client goes to the distribution agency, which reviews the available microinsurance products. 
• The client selects the microinsurance coverage that suits him, writes his basic information on a 

form and pays the microinsurance premium.  

➢ Unsystematic method “mass distribution”: various and mass distributions: collection 
companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini markets 
– grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   

All of the above elements will be dealt with more clearly, in addition to the mechanism of collecting 
premiums, paying compensation and the contracting with distribution agencies 
2.1.3 Types of the information typed on the card:  
➢ Basic information on the card: 

• Insurance company logo and company name. 
• Card number and policy number. 
• Insurance Type. 
• Insurance Term. 
• Summary of Coverage . 
• Summary of exclusions. 
• The hotline for Claims includes the WhatsApp service to send an electronic copy of the papers and 

documents for collecting compensation. 
• Writing the statement “In case of any complaints, kindly refer to the Complaints Department at 

the Financial Regulatory Authority.” FRA’s complaints hotline is typed on the card. 
➢ Data related to the card distribution method : 

• Customer's name. 
• Card number. 
• Hotline number to activate the policy. 
• How can the customer can see the complete policy information? 

- A "recorded call" from the insurance company to the customer, which includes a review of all 
the benefits, exclusions and basic information which the insured must know. 
OR 

- The detailed policy is sent to the customer through a link message on the mobile in addition to 
a flyer or a brochure in the distribution places. 

2.1.4 How to distribute cards: 
➢ Systematic method: microfinance entities and societies, post offices, agricultural and 

cooperative societies, and social services for low- or middle-income people. 

 
• The client goes to the distribution agency, which reviews the available microinsurance products. 
• The client selects the microinsurance coverage that suits him, writes his basic information on a 

form and pays the microinsurance premium.  

• The agency shall communicate with the micro/insurance company and send the client’s name and 
all of his information and the type of coverage he/she has chosen and confirm the client’s payment 
of the premium or the first premium. 

• The micro/insurance company’s Customer Service Dept. calls the customer “recorded call” and 
reviews its data and explains to it the full coverage, including exclusions and all the data related 
to the coverage, in addition to explaining the claims mechanism and the procedures necessary to 
pay compensation. Hotline is available for inquiries or when compensation is available. 

• The micro/insurance company directs the collection company to issue the card with the previously 
reviewed printed data (basic data and data related to the card distribution method). 

• Cards are sent by the collecting company to distribution agencies to be delivered to the customer. 
• The collection company calls the customer or sends a message to go to the agency to receive the 

card. 
• The start date of coverage is the date of paying the insurance premium. 

➢ Unsystematic method “mass distribution”:  various and mass distributions: collection 
companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini 
markets – grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   

 
• These parties are contracted with to distribute prepaid cards " prewritten microinsurance policies" 

which includes only basic data and a hotline to activate the policy.  
• These parties will sell the cards "like mobile phone cards" for those who are interested in 

purchasing the coverage. 
• The customer calls the hotline number typed on the card "collection company hotline" to activate 

the policy.   
The collection company reviews the customer's data ( ID , name …etc) , card number, the name 
of the micro/insurance company, etc and checks the data on the screen and makes sure that the 
customer card is valid (in some cases it’s expected that there is a link between the collection 
company and an Civil Affairs Authority). 

• All data cards activated are shown on the link screen between the micro/insurance company and 
the collection company.  
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• The agency shall communicate with the micro/insurance company and send the client’s name and 
all of his information and the type of coverage he/she has chosen and confirm the client’s payment 
of the premium or the first premium. 

• The micro/insurance company’s Customer Service Dept. calls the customer “recorded call” and 
reviews its data and explains to it the full coverage, including exclusions and all the data related 
to the coverage, in addition to explaining the claims mechanism and the procedures necessary to 
pay compensation. Hotline is available for inquiries or when compensation is available. 

• The micro/insurance company directs the collection company to issue the card with the previously 
reviewed printed data (basic data and data related to the card distribution method). 

• Cards are sent by the collecting company to distribution agencies to be delivered to the customer. 
• The collection company calls the customer or sends a message to go to the agency to receive the 

card. 
• The start date of coverage is the date of paying the insurance premium. 

➢ Unsystematic method “mass distribution”:  various and mass distributions: collection 
companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini 
markets – grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   

 
• These parties are contracted with to distribute prepaid cards " prewritten microinsurance policies" 

which includes only basic data and a hotline to activate the policy.  
• These parties will sell the cards "like mobile phone cards" for those who are interested in 

purchasing the coverage. 
• The customer calls the hotline number typed on the card "collection company hotline" to activate 

the policy.   
The collection company reviews the customer's data ( ID , name …etc) , card number, the name 
of the micro/insurance company, etc and checks the data on the screen and makes sure that the 
customer card is valid (in some cases it’s expected that there is a link between the collection 
company and an Civil Affairs Authority). 

• All data cards activated are shown on the link screen between the micro/insurance company and 
the collection company.  

• The agency shall communicate with the micro/insurance company and send the client’s name and 
all of his information and the type of coverage he/she has chosen and confirm the client’s payment 
of the premium or the first premium. 

• The micro/insurance company’s Customer Service Dept. calls the customer “recorded call” and 
reviews its data and explains to it the full coverage, including exclusions and all the data related 
to the coverage, in addition to explaining the claims mechanism and the procedures necessary to 
pay compensation. Hotline is available for inquiries or when compensation is available. 

• The micro/insurance company directs the collection company to issue the card with the previously 
reviewed printed data (basic data and data related to the card distribution method). 

• Cards are sent by the collecting company to distribution agencies to be delivered to the customer. 
• The collection company calls the customer or sends a message to go to the agency to receive the 

card. 
• The start date of coverage is the date of paying the insurance premium. 

➢ Unsystematic method “mass distribution”:  various and mass distributions: collection 
companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini 
markets – grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   

 
• These parties are contracted with to distribute prepaid cards " prewritten microinsurance policies" 

which includes only basic data and a hotline to activate the policy.  
• These parties will sell the cards "like mobile phone cards" for those who are interested in 

purchasing the coverage. 
• The customer calls the hotline number typed on the card "collection company hotline" to activate 

the policy.   
The collection company reviews the customer's data ( ID , name …etc) , card number, the name 
of the micro/insurance company, etc and checks the data on the screen and makes sure that the 
customer card is valid (in some cases it’s expected that there is a link between the collection 
company and an Civil Affairs Authority). 

• All data cards activated are shown on the link screen between the micro/insurance company and 
the collection company.  

البحــــــــوث

• The agency shall communicate with the micro/insurance company and send the client’s name and 
all of his information and the type of coverage he/she has chosen and confirm the client’s payment 
of the premium or the first premium. 

• The micro/insurance company’s Customer Service Dept. calls the customer “recorded call” and 
reviews its data and explains to it the full coverage, including exclusions and all the data related 
to the coverage, in addition to explaining the claims mechanism and the procedures necessary to 
pay compensation. Hotline is available for inquiries or when compensation is available. 

• The micro/insurance company directs the collection company to issue the card with the previously 
reviewed printed data (basic data and data related to the card distribution method). 

• Cards are sent by the collecting company to distribution agencies to be delivered to the customer. 
• The collection company calls the customer or sends a message to go to the agency to receive the 

card. 
• The start date of coverage is the date of paying the insurance premium. 

➢ Unsystematic method “mass distribution”:  various and mass distributions: collection 
companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini 
markets – grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   

 
• These parties are contracted with to distribute prepaid cards " prewritten microinsurance policies" 

which includes only basic data and a hotline to activate the policy.  
• These parties will sell the cards "like mobile phone cards" for those who are interested in 

purchasing the coverage. 
• The customer calls the hotline number typed on the card "collection company hotline" to activate 

the policy.   
The collection company reviews the customer's data ( ID , name …etc) , card number, the name 
of the micro/insurance company, etc and checks the data on the screen and makes sure that the 
customer card is valid (in some cases it’s expected that there is a link between the collection 
company and an Civil Affairs Authority). 

• All data cards activated are shown on the link screen between the micro/insurance company and 
the collection company.  

A notification is automatically sent from the system to the micro/insurance company with any new 
activated card. 

• The micro/insurance company’s customer service dept. calls the customer “a recorded call” and 
reviews his data and explains to him the full coverage, including exclusions and all the data of the 
coverage, the compensation mechanism and the procedures necessary to pay the compensation. A 
Hotline number is available to be used for inquiries or when compensation is available. 

2.1.5 Premium collection:  
The cost of card is the premium or the first premium and so on. 
2.1.6 Claims settlement: 

Basic required 
information will be 

clear on the card and 
hotline 

In case of a claim, the customer calls the hotline number on the card to inquire 
about the required papers. 
The customer sends the required papers through mobile social media applications 
or submits them to one of the insurance company’s branches or the collection 
company branches. 

Customer will 
receive the claim 

amount on the card. 

The insurance company reviews and collects the papers, then deposits the amount 
/ value of the claim into the customer's card in case claim is due. 
The collection company sends a message to the customer about the amount in the 
card and the address of the nearest branch he can go to get the paid claim. 

Receiving no 
feedback from the 
customer within 7 
days after claim 
payment will be 
considered the 

discharge. 

The customer receipt of the claim amount and not objecting within 7 working days 
is considered a final clearance and a discharge from the customer to the insurance 
company. 

2.1.6 Mechanism of contracting with distribution agencies: 
➢ Systematic method: microfinance entities and societies, post offices, agricultural and 

cooperative societies, and social services for low- or middle-income people. 
• Preparing a contract between the entities / agencies/ collection companies and the micro/insurance 

company to be approved by FRA. 
• An electronic link/ sharing Data is made between the micro/insurance company and the entities / 

agencies/ collection companies which has the required infrastructure. 
➢ Unsystematic method “mass distribution”:  various and mass distributions: collection 

companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini 
markets – grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   
Manual part: 
• Simplified contract between the micro/insurance company and the other party (stores – mini markets 

– pharmacies … etc) which is standard and approved by FRA and includes the distribution of micro-
insurance cards only (prewritten policies). 

• A serial notebook / forms/ serial printed ledger are printed with the cards numbers to be delivered to 
distribution channels. A form is filled for each customer and be sent to the micro/insurance company. 

• Controlling Reference will be serial printed ledger to register customers cards numbers.  
Individuals (microinsurance brokers): 
• Creating a new job of the distributors of microinsurance with specified value and benefits without the 

need to be registered in the FRA broker's registry, provided that a simple form for contracting 
individuals in this type of insurance is provided only for this type of insurance. 

Since the general requirements of registered brokers in FRA will not be 
applicable on this line of business. 

Microinsurance industry needs to recruit a new segment of brokers 
those will be specialized only in the microinsurance business. 
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A notification is automatically sent from the system to the micro/insurance company with any new 
activated card. 

• The micro/insurance company’s customer service dept. calls the customer “a recorded call” and 
reviews his data and explains to him the full coverage, including exclusions and all the data of the 
coverage, the compensation mechanism and the procedures necessary to pay the compensation. A 
Hotline number is available to be used for inquiries or when compensation is available. 

2.1.5 Premium collection:  
The cost of card is the premium or the first premium and so on. 
2.1.6 Claims settlement: 

Basic required 
information will be 

clear on the card and 
hotline 

In case of a claim, the customer calls the hotline number on the card to inquire 
about the required papers. 
The customer sends the required papers through mobile social media applications 
or submits them to one of the insurance company’s branches or the collection 
company branches. 

Customer will 
receive the claim 

amount on the card. 

The insurance company reviews and collects the papers, then deposits the amount 
/ value of the claim into the customer's card in case claim is due. 
The collection company sends a message to the customer about the amount in the 
card and the address of the nearest branch he can go to get the paid claim. 

Receiving no 
feedback from the 
customer within 7 
days after claim 
payment will be 
considered the 

discharge. 

The customer receipt of the claim amount and not objecting within 7 working days 
is considered a final clearance and a discharge from the customer to the insurance 
company. 

2.1.6 Mechanism of contracting with distribution agencies: 
➢ Systematic method: microfinance entities and societies, post offices, agricultural and 

cooperative societies, and social services for low- or middle-income people. 
• Preparing a contract between the entities / agencies/ collection companies and the micro/insurance 

company to be approved by FRA. 
• An electronic link/ sharing Data is made between the micro/insurance company and the entities / 

agencies/ collection companies which has the required infrastructure. 
➢ Unsystematic method “mass distribution”:  various and mass distributions: collection 

companies’ networks - MFs – NGOs – agriculture organizations – stores – kiosk - mini 
markets – grocery- pharmacies – post offices - individuals… etc.   
Manual part: 
• Simplified contract between the micro/insurance company and the other party (stores – mini markets 

– pharmacies … etc) which is standard and approved by FRA and includes the distribution of micro-
insurance cards only (prewritten policies). 

• A serial notebook / forms/ serial printed ledger are printed with the cards numbers to be delivered to 
distribution channels. A form is filled for each customer and be sent to the micro/insurance company. 

• Controlling Reference will be serial printed ledger to register customers cards numbers.  
Individuals (microinsurance brokers): 
• Creating a new job of the distributors of microinsurance with specified value and benefits without the 

need to be registered in the FRA broker's registry, provided that a simple form for contracting 
individuals in this type of insurance is provided only for this type of insurance. 

Since the general requirements of registered brokers in FRA will not be 
applicable on this line of business. 

Microinsurance industry needs to recruit a new segment of brokers 
those will be specialized only in the microinsurance business. 

2.2 E- Wallets: 
Developing the issuing methods of microinsurance 

policies by issuing policies through the applications of 
"mobile phone" telecommunications companies 

 and dealing through electronic wallets in collecting 
premiums and paying claims  

 

2.2.1 Issuing Policy 
- According to the application prepared by the 

telecommunications company, the customer will view on the 
mobile screen all the available insurance companies and 
hotline number for each insurance company which is 
dedicated to receive inquiries. The customer will choose one 
the available insurance companies. 

- The customer chooses the type of microinsurance he/she 
desires. 

- The customer is transferred to a screen with a summary of coverage and exclusions for the type of 
microinsurance he/she has chosen in addition to the amount of micro/insurance and the premium / 
premiums due. 

- The subscriber in the electronic wallets system is required to enter his verification number in case he 
wants to confirm the purchase of insurance coverage. 

- The value of the premium that will be deducted and the remaining premiums in case of more than one 
premium will be shown to the customer. He/she will be asked to re-enter the customer's password to 
confirm the discount. 

- A SMS is sent to the client "payment receipt" and details of the remaining outstanding premiums are sent 
in case there is more than one insurance premium in addition to Link to download the full document and 
the insurance company hotline number for inquiries or claims. 

- The carrier will send a monthly SMS to remind the customer of the premium payment time. 
- A full notification is sent to the micro insurance company with all the information related to the clients. 

 
Issuing policies 
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2.2 E- Wallets: 
Developing the issuing methods of microinsurance 

policies by issuing policies through the applications of 
"mobile phone" telecommunications companies 

 and dealing through electronic wallets in collecting 
premiums and paying claims  

 

2.2.1 Issuing Policy 
- According to the application prepared by the 

telecommunications company, the customer will view on the 
mobile screen all the available insurance companies and 
hotline number for each insurance company which is 
dedicated to receive inquiries. The customer will choose one 
the available insurance companies. 

- The customer chooses the type of microinsurance he/she 
desires. 

- The customer is transferred to a screen with a summary of coverage and exclusions for the type of 
microinsurance he/she has chosen in addition to the amount of micro/insurance and the premium / 
premiums due. 

- The subscriber in the electronic wallets system is required to enter his verification number in case he 
wants to confirm the purchase of insurance coverage. 

- The value of the premium that will be deducted and the remaining premiums in case of more than one 
premium will be shown to the customer. He/she will be asked to re-enter the customer's password to 
confirm the discount. 

- A SMS is sent to the client "payment receipt" and details of the remaining outstanding premiums are sent 
in case there is more than one insurance premium in addition to Link to download the full document and 
the insurance company hotline number for inquiries or claims. 

- The carrier will send a monthly SMS to remind the customer of the premium payment time. 
- A full notification is sent to the micro insurance company with all the information related to the clients. 

 
Issuing policies 

2.2 E- Wallets: 
Developing the issuing methods of microinsurance 

policies by issuing policies through the applications of 
"mobile phone" telecommunications companies 

 and dealing through electronic wallets in collecting 
premiums and paying claims  

 

2.2.1 Issuing Policy 
- According to the application prepared by the 

telecommunications company, the customer will view on the 
mobile screen all the available insurance companies and 
hotline number for each insurance company which is 
dedicated to receive inquiries. The customer will choose one 
the available insurance companies. 

- The customer chooses the type of microinsurance he/she 
desires. 

- The customer is transferred to a screen with a summary of coverage and exclusions for the type of 
microinsurance he/she has chosen in addition to the amount of micro/insurance and the premium / 
premiums due. 

- The subscriber in the electronic wallets system is required to enter his verification number in case he 
wants to confirm the purchase of insurance coverage. 

- The value of the premium that will be deducted and the remaining premiums in case of more than one 
premium will be shown to the customer. He/she will be asked to re-enter the customer's password to 
confirm the discount. 

- A SMS is sent to the client "payment receipt" and details of the remaining outstanding premiums are sent 
in case there is more than one insurance premium in addition to Link to download the full document and 
the insurance company hotline number for inquiries or claims. 

- The carrier will send a monthly SMS to remind the customer of the premium payment time. 
- A full notification is sent to the micro insurance company with all the information related to the clients. 

 
Issuing policies 

 
Premium Collection 

2.2.2 Claims settlement 
- The customer calls the hotline in the case of claims to inquire about claims procedures.  
- He/she sends a copy of the required documents through the hotline number, mobile social media 

applications or visit one of the micro/insurance company / telecommunications company branches. 
- The submitted documents are studied and a notice is sent to the telecommunications company to put the 

amount in the customer's wallet. 
- An SMS is sent to the customer to direct him to the nearest branch of the telecom company to obtain the 

claims amount. 
- The customer’s receipt of the claims amount and not objecting within 7 working days is considered a 

final clearance and a discharge from the customer to the insurance company 

3. Conclusion  
Great efforts have been done by FRA and IFE. Still the actual coverages need to be studied with 
taking in mind the following factors: 
(1) the risks low income people exposed to,  
(2) Financial implications,  
(3) rank of these risks,  
(4) how microinsurance will fill these gaps and  
(5) to work on raising the awareness of microinsurance  
and this will be achieved through: 

1. Site tours and surveys studies  
2. Studying other similar countries best practices. 
3. Products design training. 
4. Clients awareness sessions and marketing campaigns. 

Issuing policies and Premium Collection
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وبموجب  ؛  والتموين  والتجارة  الصناعة  لوزارة  التابعة  التأمين  إدارة  إلشراف  حاليا  األردني  التأمين  قطاع  يخضع 
سينقل  العام  هذا  بداية  في  النواب  مجلس  أقرها  التي  الجديدة  لسنة 2019  التأمين  أعمال  تنظيم  قانون  على  التعديالت 
اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين األردني إلى البنك المركزي ، هذا ويتكون قطاع التأمين األردني من 24 شركة 
بعد اندماج الشركة األولى للتأمين مع شركة اليرموك للتأمين وإطالق الشركة الجديدة تحت اسم شركة سوليدرتي األولى 
للتأمين ، ويذكر أن من الـ 24 شركة عدد )1( شركة مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة و)8( شركات مجازة 
لممارسة أعمال التأمينات العامة و)15(  شركة مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً )التأمينات العامة والتأمين على الحياة(.

معاً  التأمين  نوعي  لممارسة  مجازتين  التكافلي،  التأمين  أعمال  تمارسان  شركتين  وجود  إلى  الخصوص  بهذا  ويشار 
)التأمينات العامة والتأمين على الحياة(، ويتضمن قطاع التأمين األردني فرعاً لشركة أجنبية مجازة لممارسة أعمال التأمين 

على الحياة.

ملحق عن سوق التأمين األردني

البداية  عام 1946  ُيـعد  ، حيث  األربعينات  منتصف  في  اقتصادي  كنشاط  األردن  في  التأمين  بدأ 
لتشكيل قطاع التأمين األردني عندما انطلقت أعمال أول وكالة لشركة تأمين مصرية في عمان؛ 
وتركزت أعمالها على تأمينات الحياة ، ثم بدأت الكيانات التأمينية عبر مراحل متزامنة مع 
تطور النشاط االقتصادي في حقبة الخمسينات وما تالها ، والتي صاحبها ظهور الكيانات 

التأمينية المهنية واألطر التشريعية والرقابية وتأسيس شركات التأمين ؛ 
في العام 1956 تأسست الجمعية األردنية لشركات التأمين كأول هيئة لتنظيم شؤون قطاع 
التأمين في األردن ثم صدر القانون رقم )5( لسنة 1965 كأول قانون لتنظيم أعمال التأمين 

والرقابة تحت إشراف مديرية مراقبة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة ؛ 

الهيكل التنظيمي 
لقطاع التأمين 

األردني

أداء سـوق التأمين
األردني لعام 2019
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كما يتضمن قطاع التأمين مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والبالغ عددهم بنهاية عام  2018)1077(
موزعاً على النحو التالي ) 645 ( وكيل تأمين، )191( وسيط تأمين، )28( وسيط إعادة تأمين، )74( 
مسوي خسائر ومعاين ، )1(  مفوض باإلكتتاب، )17( اكتوارياً، )39( استشاري تأمين، )15(  شركة 
إلدارة أعمال التأمين، )14( بنكاً مرخصاً لممارسة أعمال التأمين المصرفي ، كما تم منح موافقة لممارسة 

داخل  تأمين  إعادة  وسيط  أعمال 
إعادة  وسيط   )53( لــ  المملكة 

تأمين مقيم خارج المملكة.

أظهرت البيانات الرسمية األولية 
الصناعة  وزارة  عن  الصادرة 
التأمين  إدارة   / والتجارة والتموين 
ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 
)1.4 %( خالل عام 2019 لتبلغ 
مقابل  دينار  مليون   )614.5(
)605.8( ماليين دينار خالل عام 

.2018

وأظهرت البيانات نمو إجمالي أقساط التأمينات 
العامة بنسبة )1.7 %( لتبلغ )528.7( مليون 
مليون   )519.7( مقابل   2019 لعام  دينار 
مدفوعاً  النمو  هذا  وجاء  السابق،  للعام  دينار 
بالنمو في إجمالي أقساط التأمين الطبي بنسبة 
وتأمين   2018 بعام  مقارنة   )%  2.8( نمو 
بعام  مقارنة   )%  3.3( بنسبة  المركبات 
تأمين  أقساط  إجمالي  انخفض  بينما   ،2018
بنسبة  للممتلكات  األخرى  واألضرار  الحريق 

)2.8%( مقارنة بالعام 2018.

 )86.1( مقابل   2019 عام  دينار خالل  مليون   )85.8( الحياة  تأمينات  أقساط  إجمالي  وبلغ 
مليون دينار للعام السابق وبنسبة انخفاض بلغت )0.4 %( .

وحسب البيانات الرسمية األولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين 
فإن إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة )1.0 %( خالل عام 2019 لتبلغ )473.8( مليون 
دينار مقابل )478.8( مليون دينار لعام 2018، وإجمالي تعويضات التأمين المدفوعة للتأمينات 
العامة بنسبة )1.0 %( ، بينما إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة )20.3 %( ، وبناًء 
التعويضات/ إجمالي األقساط( إلجمالي  عليه فقد انخفضت بشكل طفيف نسبة الخسارة )إجمالي 

أقساط التأمينات العامة لتبلغ )82.7 %( خالل عام 2019 مقابل )83.2 %( للعام السابق.

أداء سوق التأمين األردني لعام 2019

توزيع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للسوق األردنية 
لعام 2019
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اإلحصــائية  النشــرة  بيــانات  وحسـب 
لشركات  األردني  لالتحــاد  الثانية  األولية 
التأمين فإن إجمالي التعويضات المدفوعة 
هو   2019/12/31 في  التأمين  لسوق 
473,8 مليون دينار ، وبنسبة 1,6% 
 2018 الفترة من عام  مقارنة مع نفس 
مليون   446,3 تعويضات  سجلت  التي 

دينار.

التكافلي  التأمين  أعمال  حققت  وقد  هذا 
والتي   2019 عام  نهاية  في  األردن  في 
أقساط  إجمالي  تأمين  شركتي  تمارسها 
ارتفاع  وبنسبة  دينار  مليون   71 بمبلغ 
ما  محققاً   2018 عام  عن   6% بلغت 
األقساط  إجمالي  من   11.5% نسبته 

.2019 لعام  للسوق  المكتتبة 

أهم خمس شــركات من حيث األقســاط 
فـــــي  كمــــا  األردن(  )داخــــل  المكتتـبة 
2019/12/31 وتستحوذ على %45.2؛ 
هناك  %31.2؛  الكبار  الثالثة  وحصة 

تمركز في السوق الذي يظل تنافسياً.

إجمالي تعويضات التأمين )التأمينات العامة والحياة( لعام 2019 مقارنة 
مع عام 2018

تطور أقساط التأمين التكافلي في االردن لألعوام  2015 – 2019

نمو إجمالي أقساط التأمين التكافلي في األردن لألعوام 2015 – 2019

ملحق عن سوق التأمين األردني
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في حين أظهرت البيانات األولية لشركات التأمين الصادرة ضمن النشرة اإلحصائية اآلولية الثانية لالتحاد األردني 

بشركات التأمين أن أرباح قطاع التأمين بعد الضريبة والرسوم في األردن قد بلغت 21,8 مليون دينار لعام 2019 

مقارنة مع أرباح عام 2018 والتي كانت 15,7 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها %38,9 عن عام 2017 ،  

بلغت 25,3  مليون دينار، فيما تكبدت )4( شركات تأمين خسائر بمبلغ  حيث حققت )20( شركة تأمين أرباحاً 

)3.5( ماليين دينار.

     ووصل إجمالي أرباح )24( شركة تأمين قبل الضريبة والرسوم عام 2019 مبلغ 28 مليون دينار مقارنة مع 

أرباح بلغت 19,6 مليون دينار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 43,1 %  فيما بلغت األرباح بعد الضريبة والرسوم 

عام 2019 مبلغ 21,8 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2018 وصلت إلى 15,7 مليون دينار بنسبة ارتفاع 

قدرها %38,9 عن عام 2018.

أداء سوق التأمين األردني لعام 2019

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

gig 85,695,01914,0الشرق العربي للتأمين%

%59,050,3179,6التأميــن األردنيـــة
%46,365,7527,6سوليدرتي- األولى للتأمين

%44,792,2147,3النسـر العربـي للتأميـن
%41,174,0866,7الشـرق األوسـط للتأمين

%277,077,38845,2المجمـــــــــوع
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كما ارتفع إجمالي رأس المال المدفوع لـ )24( شركة تأمين الى مبلغ 271,3 مليون دينار عام 2019 مقارنة مع مبلغ 
266,5 مليون دينار عام 2018 لـ )24( شركة تأمين بنسبة ارتفاع قدرها %1,8 وبمقدار 4,868,691 دينار, حيث 

قامت شركة تأمين برفع رأسمالها بمقدار 4,9 ماليين دينار.

وحققت شركات التأمين األردنية صافي إيرادات تشغيلية عام 2019 وصل الى مبلغ 78,3 مليون دينار مقارنة مع 
إيرادات تشغيلية بلغت 73,4 مليون دينار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 6,6%.

ملحق عن سوق التأمين األردني
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حــــوارات

حوار مع الدكتور / رجائي صويص

الجديدة  األعمال  نمو  تباطؤ  مع  تتعاملون  كيف   �1
واألوضاع اإلقتصادية الصعبة التي تجتازها المنطقه؟
اقتصادي صعب.  األردن من وضع  يعاني  منذ سنوات 
في  السائدة  األمنيه  المشاكل  من  يعان  لم  أنه  من  وبالرغم 
دول الجوار ، إال أن األوضاع العامة في المنطقه لها تأثير 
نمو  نسب  إنخفاض  في  سبباً  وتعتبر  اقتصاده  على  مباشر 
األعمال فيه بشكل واضح . لذلك فإن المحافظة على ما لدى 
الشركة من أعمال يعتبر إنجازا بحد ذاته. في هذه األوضاع 
تزداد المنافسة حدة وتصبح قدرة الشركة على إبقاء التوازن 
بين النواحي الفنية المطلوبة والحاجة للتركيز على التسويق 
ال  بما  النتائج  تأتي  ال  حتى  أساسي  ولكنه   ، صعباً  أمراً 
نريد. ونعتمد في ذلك على المستوى المهني الرفيع لموظفينا 
وتدريبهم المستمر وتميزهم في أسلوب تعاملهم مع المؤمن 

لهم واالرتقاء بسمعة الشركه إلى مستويات عالية.

2� كيف يمكن التعامل مع األسعار التنافسية واإلبقاء 
على الربحية داخل السوق األردني؟ وما هي خططكم 

للحفاظ على حصة شركة الشرق األوسط للتأمين؟
لدينا تعليمات داخلية نلتزم بها وال نحيد عنها. المنافسة 
نرسمها  التي  الحدود  تبقى ضمن  ولكنها  مطلوبة وصحية 
ألنفسنا. ابتدأ بعض المؤمن لهم ينتبهون إلى أن السعر ليس 
هو المقياس الوحيد في اتخاذ القرار عند التأمين. وهؤالء 
والمحافظة  بهم  االهتمام  يجب  الشركات  أو  األشخاص 
على خدمتهم بالمستوى الذي يتوقعونه ، علما بأن الخدمة 
المتميزة التي نوليها للمؤمن لهم بشكل عام هي ما أسست 
الشركة  إننا  األردني.  السوق  في  الممتازة  الشركة  لسمعة 
األسطولين  نؤّمن  إننا  حيث  البحري  تأمينات  في  األولى 
تأمينات  في  الثانية  الشركة  ونحن   ، األردن  في  الوحيدين 
الممتلكات والثالثة في تأمينات الحياة. نتائجنا الجيدة يستفيد 
مريحة  شروط  على  وتنعكس  تأمينينا  معيدو  أيضاً  منها 
التأمين واإلعادات االختيارية. حافظت  إعادة  إتفاقيات  في 
الشركة على تحقيق أرباح سنوية مناسبة منذ تأسيسها ولم 
تسجل أية خسارة خالل سنواتها الثمانية والخمسين. ولذلك 
التأمين  شركات  بين  المساهمين  حقوق  في  األكبر  فإنها 

األردنية. هذه السياسة لن تتغير خالل السنوات القادمة.

تتوقعون  هل   �3
استمرار تحسن في 
واألرباح  اإليرادات 
ولشركتكم  للسوق 

 2020 عـــــام  فـــي 
وبأي وتيرة؟

له  وصلنا  ما  على  للمحافظة  طاقتنا  بكل  نعمل  سوف 
واالستمرار في االرتقاء بقدر ما هو متوافر بالسوق. إال أن 
األوضاع االقتصادية ال يمكن فصلها في هذه المنطقه عن 
األوضاع السياسية واألمنية. من الواضح أن عام 2020 قد 
ال يحمل لنا تحسناً جذرياً يساعد في عودة نسب النمو العالية 
التي شهدناها سابقاً. لذلك فإن ما عشناه في السنين األخيرة 
من أرباح متواضعة ونسب نمو بسيطة سوف يستمر لهذا 
إن وضع سوق  آخرين.  اثنين  أو  لعام  يستمر  ، وقد  العام 
التأمين األردني حالياً يشير بوضوح إلى أن اإلندماج بين 
الربح  سنوات  إلى  للعودة  الوحيد  المخرج  هو  الشركات 

والنمو ذات األرقام المعقولة.

جائزة  صويص  رجائي  الدكتور  خصص  لماذا   �4
 ، العربي  العالم  مستوى  على  علمي”  بحث  “افضل 
العربي  العام  لإلتحاد  العام  المؤتمر  تقدم خالل  والتي 

للتأمين؟
البحوث العلمية هي السبيل للتطوير ومعرفة المزيد عن 
أمور العلم والعمل. ونجد أن البحوث في مجال التأمين في 
العالم العربي قليلة جداً وبحاجة إلى تحفيز. من هنا جائتني 
فكرة الجائزة التي اجتمعت مع الشعور بالمسؤولية تجاه هذا 
القطاع الهام الداعم لالقتصاد ولألعمال والعلوم كافة. وعندما 
حصلت الموافقة على أن تقدم هذه الجائزة في المؤتمر العام 
الفكرة. أعتقد أن  المنتظر على أهمية  التأكيد  لإلتحاد كانت 
على من عمل في أي قطاع وأخذ منه لسنوات أن يعيد لهذا 
العطاء  لهذا  أشكال عديدة  ، وهناك  أخذ  مما  القطاع بعض 
منها هذه الجائزة وغيرها. أؤكد على استمرار هذه الجائزة 
في كل دورة مستقبلية للمؤتمر العام لإلتحاد علما بأنها قدمت 
في آخر ثالثة مؤتمرات عقدت في شرم الشيخ عام 2014 

وبيروت عام 2016 وتونس عام 2018.

الرئيس التنفيذي لشركة الشرق األوسط للتأمين المساهمة العامة
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حوار مع المهندس / ماجد سميرات

1-  ما هي أبرز التحديات والصعوبات الشائكة التي تعترض 
عملية نمو سوق التأمين األردني؟

في الواقع، قطاع التأمين في األردن حاله حال قطاع التأمين 
العربي من حيث ضعف نسب النمو السنوي في األقساط، حيث 
انخفاض  وكذلك  األردني  للسوق   2019 عام   1.3% بلغت 
نسبة  المحلي في األردن  الناتج  التأمين في  نسبة مساهمة قطاع 
دوالراً   83 والبالغة  األقساط   من  الفرد  %2.1 وضآلة حصة 
أمريكياً للفرد في األردن نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة في 
كثير من البلدان العربية وبضمنها األردن، ناهيك عن عدم قدرة 
المطلوبة  الثقة  بناء مقدار  العربي حتى اآلن على  التأمين  قطاع 
التأمين  زال  ما  حيث  الغربية،  بالدول  أسوة  التأمين  قطاع  في 
يباع وال يشترى في الوطن العربي باستثناء التأمينات اإللزامية 
أو  الطبي  السيارات والتأمين  تأمينات  الدولة في  المفروضة من 
بعض التأمينات األخرى، والتي عادة ما تكون مخسرة لشركات 

التأمين لتدخل الدولة في تحديد األسعار والمسؤوليات.
التحدي  يبرز  األردني،  السوق  في  المحلي  الصعيد  وعلى 
القادمة إلصدار قانون  تنظيم  للقطاع االستعداد للمرحلة  األكبر 
أعمال التأمين الذي يجري مناقشته حاليا في مجلس النواب وذلك 
بعد التشاور مع القطاع من خالل خمس جلسات تشاورية، حيث 
من المتوقع إقرار هذا القانون وبدء العمل به في النصف األول 
من هذا العام 2020 والذي بموجبه سيتم نقل الرقابة على قطاع 
األنظمة  تعديل  يتطلب  والذي  األردني  المركزي  للبنك  التأمين 
عن  مختلفة  سياسته  المركزي  البنك  أن  ونعتقد  والتشريعات، 
األدوات  ينتهج  المركزي  البنك  كون  والتجارة  الصناعة  وزارة 
وفتح  مناقشة  توقعنا  عن  ناهيك  البنوك،  على  المطبقة  الرقابية 
التأمين  أسعار  تحرير  مثل  للقطاع  والشائكة  الساخنة  الملفات 
اإللزامي للمركبات واألنظمة المتعلقة برأس مال شركات التأمين، 
ستفصل  التي  المؤسسية  الحوكمة  تعليمات  وتطبيق  واإلجازات 
لزيادة  إضافة  التأمين  لشركات  التنفيذية  اإلدارة  عن  الملكية 

التركيز على قواعد إدارة المخاطر .
كذلك من التحديات التي ستواجه شركات التأمين هي التحضير 
لتقديم دراســـــــة لتحليــــــل الفجـــــــــوةGap Analysis تنفيذاً 
لمتطلبات إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتمويـن، 
حيث نجح اإلتحاد بتأجيل تقديم الدراسة حتى 2020/3/31 ولكن 
التحدي الكبير هو إنجاز التحضيرات لتطبيق المعيار بشكل كامل 
المؤسسات  قبل  من  التدريب  يتطلب  والذي  الشركات  قبل  من 
تعديل  على  العمل  التأمين  شركات  من  وكذلك  أيضا  المختصة 
المعيار رقم  تطبيق  لتلبي  التأمين  والبرامج في شركات  األنظمة 
مئات اآلالف من  إلى  مالية تصل  إلى موارد  يحتاج  والذي   17
العمل وخاصة  العمل ونوع  إلى حجم  باالستناد  الشركات  بعض 
الشركات  تلتزم  حيث  الحياة،  تـأمينات  تمارس  إلتي  للشركات 

بالتطبيق الكامل للمعيار على البيانات المالية لعام 2021.
حوسبة  موضوع  القطاع  ستواجه  التي  التحديات  من  وأيضا 
مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي  والذي تم مناقشته بين مجلس 
إدارة اإلتحاد ووزارة الصناعة والتجارة خالل إجتماعات عديدة 

مع ممثلي شركة الحوسبة الصحية الدولية، حيث تم التوصل الى 
مسودة تعليمات مقبولة لقطاع التأمين والتي صدرت مؤخراً في 
عند  سيبدأ  الكبير  والتحدي   2020/3/1 في  الرسمية   الجريدة 
بالنظام الموحد من  التأمين  التعليمات وإلزام شركات  بدء تطبيق 
اإلتحاد  بين  التنسيق  أهمية  من  يتطلبه  وما  حكيم  منظومة  خالل 
وما  والموافقات  الصحي  التأمين  مطالبات  ألتمتة  والشركات 
مع  للربط  الالزمة  التجهيزات  إعداد  من  الموضوع  هذا  يحتاجه 
إلكترونية وبرمجيات  أنظمة  الى شراء  الحوسبة والحاجة  شركة 
يقابله زيادة في  واستثمارات مالية عالية بهذا المشروع دون أن 
اإليرادات أو حجم األعمال، وكذلك عقد اتفاقيات ثنائية للشركات 
التأمين الصحي من خالل  مع حكيم لتمكينها من تبادل مطالبات 
منظومة شركة الحوسبة الدولية )حكيم( حيث سيكون هناك الكثير 
من الصعوبات التي سنواجهها مع األطباء والصيادلة والمستشفيات 
عند بدء التطبيق والذي سينعكس سلبا في البداية وإمكانية وجود 
العام  الطبية، ولكننا سنعمل خالل  الموافقات  لمنح  تأخير  حاالت 
على تجاوزها والوصول الى التطبيق السلس دون عقبات وبما ال 

يؤثر على جودة الخدمات المقدمة في التأمين الطبي.
إن  حيث  مستقرة،  غير  المنطقة  في  األمنية  األوضاع  أيضا 
الهاشمية  األردنية  والمملكة  عام  بشكل  األوسط  الشرق  منطقة 
السنوات  مدار  على  اقتصادية  تحديات  شهدت  خاص  بشكل 
األخيرة وما زال البلد يعاني من تراجع الحركة االقتصادية نتيجة 
العراق  مثل  الشقيقة  العربية  الدول  مع  التجاري  التبادل  تراجع 
البلدان مما  التي مرت بها هذه  وسوريا نتيجة األوضاع األمنية 
ناهيك عن  المملكة،  البحري في  التأمين  إلى تراجع أعمال  أدى 
في  الدولة  وتنفذها  نفذتها  التي  الرأسمالية  المشاريع  محدودية 
تراجع  إلى  أدى  مما  لها  موازنة  وجود  لعدم  األخيرة  السنوات 
البطء  إلى  التحديات إضافة  التأمينات اإلنشائية أيضاً، وكل هذه 
االقتصادي ساهم في تقليل القدرة الشرائية للمواطنين ودفعهم إلى 
فيها  يأتي  ال  والتي  األساسية  والمتطلبات  األمور  على  التركيز 

التأمين على سلم األولويات.
سيطرت  التي  كورونا  أزمة  أن  الجميع  على  يخفى  ال  كذلك 
على العالم والجميع الحظ أن هناك إنخفاضاً في تبادل البضائع 
وخاصة من الصين وبالتالي إن إخفاض حجم األعمال وتراجع 
التجارية من  بالحركة  التأمين مرتبط  االقتصادية وقطاع  العجلة 
الكبيرة في حجم مطالبات  الزيادة  إستيراد وتصدير، ناهيك عن 
التأمين الطبي في المملكة في األشهر األخيرة الثالثة نتيجة خوف 
المواطنين من أي طارىء طبي وطلب فحوصات طبية ومخبرية 
كبير،  بشكل  التأمين  لشركات  الطبية  الفاتورة  كلف  من  زادت 
آملين أن يتعافى العالم واالقتصاد وأن يتم الوصول إلى لقاح او 

حوارات

رئيس مجلس إدارة اإلتحاد األردني لشركات التأمين
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حــــوارات

أصاب  الذي  والذعر  الخوف  جماح  وكبح  المرض  لهذا  عالج 
المواطنين حول العالم وأثر بشكل كبير على كثير من القطاعات 
والفنادق  السياحة  مثل  بالتأمين  المرتبطة  والخدمية  االقتصادية 

والطيران والتجارة وغيرها.
التأمين  موضوع  هي  الشائكة  والصعوبات  التحديات  ومن 
للمركبات وخسائره حيث إن االجتماعات مستمرة مع  االلزامي 
األسعار  بتحرير  قرار  إلى  للوصول  والتجارة  الصناعة  وزارة 
التسعير  من  الشركات  وتمكين  والطلب  للعرض  وفقا  ليكون 
حسب األسس الفنية والتاريخ التأميني للمؤمن لهم، حيث نعتقد أن 
القطاع سيبدأ بالتعافي وأقلها وقف نزيف الخسائر أو تحقيق زيادة 
معقولة في أرباحه وأن يكون صافي اإليرادات على الموجودات 
وبما  القطاع  في  والعاملين  للمستثمرين  مقبوالً  واالستثمارات  
وزيادة  التأمين  شركات  في  األموال  ضخ  المستثمرين   يشجع 

المشاريع اضافة إلى مشاريع أخرى تنهض باالقتصاد.
2-  ما هي الجهود والمساعي التي يقوم بها اإلتحاد األردني 

لحل هذه التحديات؟
اإلتحاد  جهود  أثمرت  الفجوة،  تحليل  بدراسة  يتعلق  فيما 
خــالل  من  المختصة  المؤسسات  من  عروض  على  بالحصول 
دراسـة  إلجـراء  أسعــار  عــروض  الستقـــدام  عطــاء  طـــرح 
تحليــل الفجــوة Gap Analysis من المؤسسات المتخصصة 
تم  حيث  المملكة،  وخارج  داخل  من  الدراسات  هذه  بإعداد 
الحصول على عروض أسعار من )8( مؤسسات تقدمت للعطاء 
والتي وفرت أفضل األسعار والشروط التعاقدية بناء على شروط 
العطاء المطروح من االتحاد، وتم تعميم األسعار على شركات 
إيجابي  أثر  اإلتحاد  لجهود  كان  حيث  منها،  لالستفادة  التأمين 
على الشركات وساعدت هذه المبادرة شركات التأمين بتخفيض 
مثل  بإجراء  المختصة  الشركات  قدمتها  أن  سبق  التي  األسعار 
كسر  خالل  من  وذلك   50% عن  تقل  ال  بنسبة  الدراسات  هذه 
ومؤسسات  شركات  من  أسعار  بطلب  االتحاد  وتوجه  االحتكار 

داخل وخارج المملكة.
كما تم الحصول على موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين بتأجيل تقديم دراسة تحليل الفجوة للربع األول من عام 
2020 والذي كان من المقرر تقديمها بتاريخ 2019/12/31، 
تاريخه،  انجازها حتى  الشركات من  لعدم تمكن كثير من  نظرا 
الحاجة  الدراسات  هذه  بإعداد  المختصة  الشركات  ومتطلبات 

للمزيد من الوقت لتلبية حاجة السوق.
خالل  توصلنا  لقد  للمركبات،  اإللزامي  التأمين  بخصوص 
إلى  والتجارة  الصناعة  وزارة  مع  تمت  التي  العديدة  االجتماعات 
بعض  الموافقة على  وذلك من خالل  القطاع  مع مطالب  تجاوبهم 
التحسينات والتعديالت على التطبيق الحالي من خالل إصدار قرار 
معدل لقرار تحديد بدل خدمات تعديل بيانات وثائق التأمين اإللزامي 
للمركبات الصادر في 2020/2/26 ورفع األتعاب من 10 دنانير 
إلى 15 دينار، األمر الذي سيحقق إيرادات بسيطة نوعا ما تساعدنا 
للمركبات،  اإللزامي  التأمين  في  خسائرنا  من  جزء  اطفاء  في 
للحادث  اإلعفاء   موضوع  أخرى حول  تعديالت  وننتظر صدور 
ورفعه بشكل تصاعدي على مكرري الحوادث وكذلك زيادة القسط 
بشكل تدريجي على هذه الفئة، وإيجاد حل قانوني لمعالجة التشوه 
التشريعي فيما يتعلق بالمركبات المرخصة لنقل الركاب مقابل أجر 
وفقا للتطبيقات الذكية وتطبيق سعر عادل لهذه الفئة من المركبات، 

وذلك لحين الوصول الى حل جذري لهذا الملف.

بخصوص مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، فهناك قنوات 
اتصال مباشرة بين االتحاد ووزارة الصناعة والتجارة والتموين 
والبنك المركزي للتنسيق حول المرحلة المستقبلية واالستعدادات 
الالزمة للمرحلة القادمة، والتي ستشمل تعديل تشريعات القانون 
من أنظمة وتعليمات وإعادة النظر فيها بشكل كلي والتي تزيد عن 
100 تشريع بين أنظمة وتعليمات وقرارات ونأمل ان يتم األخذ 
يكون  ال  وأن  القانون  مشروع  على  قدمناها  التي  الفنية  باآلراء 

هناك تعديالت صادمة لم تعرض على القطاع.
أما بخصوص مشروع تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات 
التأمين الطبي تم مناقشتها بين مجلس إدارة اإلتحاد وممثلي شركة 
بالتشاور  والتجارة  الصناعة  ووزارة  الدولية  الصحية  الحوسبة 
التعليمات  صدرت  حيث  الخدمة  وشركاء  التأمين  شركات  مع 
اللجنة  بالتشاور مع  القطاع  التنسيق مع  في 2020/3/1 وسيتم 
التنفيذية للجنة تأمينات الحياة والصحي لتطبيقها، ونشكر تجاوب 
تحميل  بعدم  االتحاد  مطالب  مع  والتجارة  الصناعة  وزارة 
معهم  االتفاق  تم  حيث  للتطبيق،  إضافية  مالية  أعباء  الشركات 
على تخفيض رسم التأمين المفروض على شركات التأمين والذي 
تدفعه الشركات حالياً بنسبة 6.5 ستة ونصف باأللف ليصبح 5 

باأللف واالستفادة من الفرق لتمويل هذا المشروع.
أما بالنسبة لمرض العصر الذي اكتسح العالم فيروس كورونا، 
فإن االتحاد ينسق مع شركات التأمين من خالل نشرات توعوية يتم 
نشرها على الفيسبوك وعبر البريد االلكتروني وكذلك ايضا المتابعة 
مع وزارة الصحة وبياناتها واجراءاتها والتنسيق مع معيدي التأمين 
مع  والتنسيق  االكتتاب  وتعديل شروط  الكلف  لضبط  الخارج  في 
مقدمي الخدمات الطبية من مستشفيات واطباء حول ظاهرة زيادة 
مطالبات التأمين الطبي والكلف وتزايد الفحوصات المخبرية، حتى 
ال ينعكس سلبا على المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين مستقبال 

والذي يتمثل غالبا بتعديل األسعار وشروط االكتتاب.
3-  ماهي رؤيتكم المستقبلية لتطور سوق التأمين األردني؟

للبنك  الرقابة  بانتقال  مرتبط  األردني  التأمين  سوق  تطور 
المركزي، والشك مع كل هذه الظروف التي تتعرض لها منطقة 
برامج  استحداث  التأمين  شركات  من  يتطلب  االوسط  الشرق 
أراضي  على  والمتواجدين  المواطنين  احتياجات  تلبي  تأمينية 
المملكة وتسويق برامج وخدمات تأمينية مبتكرة تلبي اإلحتياجات 
في السوق المحلي بتغطيات بسيطة مقابل أقساط تأمين صغيرة 
التأمينات  تسويق  في  والتوسع  المواطنين  كلفتها  دفع  يستطيع 
الصغيرة Microinsurances، تصميم برامج تأمينية تتناسب 
تأمين  على  التسويق  في  والتركيز  المحدود  الدخل  أصحاب  مع 
دون  زالت  ما  كونها  الصغيرة  التجارية  والمحالت  المنازل 
المستوى المأمول لزيادة شريحة المؤمن لهم، وبالتالي زيادة حجم 
األقساط وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي.
المشرفة  بالجهات  ممثلة  الحكومة  من  يتطلب  مواٍز،  وبشكل 
تأمينات  مثل  جديدة  إلزامية  تأمينات  استحداث  التأمين  قطاع  على 
وكذلك  المهن  ومختلف  والمهندسين  لألطباء  المهنية  المسؤولية 
االقتصاد  لحماية  والزالزل  الطبيعية  بالكوارث  المتعلقة  التأمينات 
الوطني وتوفير شريحة حماية لهذه الممتلكات واألصول األمر الذي 
يمكن أن يساهم في زيادة حصة التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي 
التي ما زالت متواضعة بحدود %2 وزيادة حصة الفرد من األقساط 

والتي مازالت دون المبلغ المأمول وتناهز الـ 83 دوالراً فقط.
أيضا إمكانية فرض تأمينات الحياة في حال كان هناك إعفاءات 
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لموافقة  نتطلع  كذلك  لهم،  للمؤمن  الدخل  ضريبة  قانون  من 
يجري  الذي  الشامل  الصحي  التأمين  مشروع  على  الحكومة 
الوزراء  رئيس  دولة  من  مستمر  بشكل  ومتابعته  مناقشته  حاليا 
ومعالي وزير الصحة، ونأمل أن يكون لشركات التأمين األردنية 
المهنية  خبراتها  من  واالستفادة  المشروع  هذا  في  رئيسي  دور 
وكوادرها التأمينية وشبكات مقدمي الخدمات الطبية المتواجدين 

في مختلف محافظات المملكة.
4-  ما هي البرامج المقدمة من قبل اإلتحاد لتلبية االحتياجات 

التدريبية للعاملين في القطاع؟
نظراً لنجاح خطة االتحاد التدريبية لعام 2019 وتميزها، ووفقاً 
أطلق  المستويات،  كافة  على  القتها  التي  اإليجابية  األفعال  لردود 
برنامجا   )21( تضم  والتي   2020 لعام  التدريبية  خطته  االتحاد 
بحيث تتميز هذه الخطة التدريبية عن نظيراتها السابقة بأنها ستشكل 
التأمين األردنية وذلك بموجب قرار  سنة تدريبية مجانية لشركات 
مجلس إدارة اإلتحاد بتخصيص مقعدين مجانيين لكل شركة تأمين في 
كل برنامج من برامج الخطة التدريبية لعام 2020 والتي ستتناول 
مواضيع جديدة أعلن عنها اإلتحاد وعن تفاصيلها والمحاضرين فيها 
وتم نشرها على الموقع اإللكتروني لإلتحاد، حيث عقد اإلتحاد حتى 
تاريخه أربعة برامج تدريبية حتى مطلع اذار القت اقباال واستحسانا 

من العاملين في السوق األردني واألسواق التأمينية العربية.
أيضا سيتم اآلن تنظيم ندوة على مستوى عربي تحت رعاية 
في  نيسان  شهر  في  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزير  معالي 
التحديات  »أبرز  موضوع  تتناول  والتي  الميت  البحر  منطقة 
للفترة  القادمة«  ســنوات  للخمس  التأمين  صناعة  في  الرقمية 
7-9/نيسان/2020 في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت 
الندوة بمشاركة  الهاشمية، حيث تتميز هذه  المملكة األردنية  في 
الهاشمية  األردنية  المملكة  من  المحاضرين  من  متميزة  نخبة 
في  وعملية  علمية  خبرة  لهم  الذين  العربية  مصر  وجمهورية 
التأمين بشكل عام ومتخصصين بمواضيع الندوة حول التحديات 
الرقمية والتحول الرقمي وتبني مفاهيم االقتصاد الرقمي وأهمية 
الرقمية  للتطبيقات  التوجه  خالل  من  التكنولوجيا  في  االستثمار 
العالمية  والمستجدات  بها  المحيطة  واألخطار  التأمين  وصناعة 

والتحديات اإللكترونية واألمن السيبراني.
الثامن  الدولي  للمؤتمر  التحضير  بصدد  أيضا  اآلن  واالتحاد 
»مؤتمر العقبة 2021« الذي سيعقد في منطقة العقبة االقتصادية 
االتحاد تحضيراته  يبدأ  ما  2021 حيث عادة  ايار  أواخر شهر 
لهذا المؤتمر قبل أكثر من عام من موعد المؤتمر، بهدف انجاز 
كافة التحضيرات الرئيسية لضمان نجاحه وتحقيق التوقعات التي 

اعتاد عليها المشاركون في هذا الحدث العالمي.
5-  علمنا أن هناك قانون تأمين جديد سوف يصدر باألردن 

نرجو ذكر مالمح هذا القانون؟
نعم صحيح هناك مشروع لقانون تنظيم أعمال التأمين والذي 
يجري حاليا مناقشته في مجلس النواب، ومن المتوقع ان يصدر 
خالل النصف االول من عام 2020 بحيث تصبح شركات التأمين 
في  التأمين  إدارة  من  بدال  األردني  المركزي  البنك  رقابة  تحت 
وزارة الصناعة والتجارة، حيث سيكون هناك نقلة نوعية لقطاع 

التأمين كون البنك المركزي مشرفاً على قطاع البنوك.
تم   الجديد  التأمين  أعمال  تنظيم  قانون  مشروع  وبخصوص 
مناقشته من اإلتحاد بصفته ممثال عن قطاع التأمين من خالل خمسة 
إجتماعات عقدت مع رئيس وأعضاء لجنة االقتصاد واالستثمار في 

مجلس النواب وممثلي البنك المركزي األردني ووزارة الصناعة 
الحكومة  من  وإرسالها  والرأي  التشريع  ديوان  من  إقرارها  بعد 
بفصل  المتعلقة  المواضيع  أبرز  مناقشة  تم  حيث  النواب،  لمجلس 
الملكية عن اإلدارة التنفيذية وموضوع المصلحة المؤثرة للمساهمين 
الحوكمة على شركات  بتطبيق  المتعلقة  والمواد  التأمين  في قطاع 
للبنك  يحق  التي  بالمخالفات  المتعلقة  المواد  ونصوص  التأمين 
اعلى  بحد  كانت  بمبالغ عالية حيث  التأمين  فرضها على شركات 

500 ألف دينار تم تخفيضها الى 200 ألف دينار بحد أقصى .
حوادث  من  المتضررين  تعويض  لموضوع صندوق  كان  كما 
المجهولة، واستثناء  الحوادث  اقتصاره فقط على  الطرق وإمكانية 
النقاشات،  من  جانب  الصندوق  هذا  من  المؤمنة  غير  المركبات 
المواطنين  لتعويض  المقترح  الصندوق  مشروع  رفضنا  وكذلك 
في حال إفالس شركات التأمين لما يرتبه من أعباء إضافية على 
الرقابة  مثل  الصندوق  لهذا  بدائل  وجود  وأهمية  التأمين  شركات 
على اتفاقيات إعادة التأمين أو شراء وثائق تأمين مسؤولية مهنية 
  D&O Liability Insuranceللمدراء التنفيذين لشركات التأمين
دون  الصندوق  الغرض من  تؤدي  أن  أخرى حرصنا  ومقترحات 
ترتيب التزامات مالية جديدة على الشركات، وكذلك رفض المادة 
حق  وسلب  دستوريتها  لعدم  التأمين  نزاعات  حل  بلجنة  المتعلقة 
قرارات  كون  دفوعاتها  وتقديم  المحاكم   أمام  بالتقاضي  الشركات 

هذه اللجنة ملزمة لشركة التأمين وغير ملزمة للمؤمن له.
ونأمل ان يشكل صدور هذا القانون نقلة نوعية لسوق التأمين 
ثقة  وزيادة  أكبر  بشكل  وتطويره  تنظيمه  في  ويساهم  األردني 
بشكل  دوره  القطاع  يمارس  حتى  التأمين  قطاع  مع  المتعاملين 
منتجات  وتطوير  االستثمار،  وتشجيع  االقتصاد  حماية  في  أكبر 

وخدمات تأمينية جديدة تلبي احتياجات السوق.
6-  ما هي تطلعات السوق األردني للعمل العربي المشترك، 
اإلتحاد  نشاطات  في  التأمين  لشركات  األردني  اإلتحاد  ودور 

العربي للتأمين ؟
بالمبادرة  التأمين  لشركات  االردني  لإلتحاد  الدائم  السعي  ضمن 
الفاعلة  ومساهمته  العربي  التأمين  سوق  لتطوير  مقترحات  لتقديم  
تحت رعاية  تعقد  العربية وخاصة  التي  التامينية  اإلجتماعات  في 
االتحاد العام العربي للتامين في اطار التنسيق العربي لتبادل الخبرات 
واالفكار لمواكبة ابرز المستجدات، فقد قدم االتحاد األردني لشركات 
لتأسيس  العربي  لالتحاد  العامة  لألمانة  مقترحاً  مؤخراً  التأمين 
مجمع تأميني عربي للبطاقة البرتقالية يتم فيه تجميع كافة األقساط 
المستوفاة من شركات التامين العربية ودفع التعويضات عن حوادث 
المركبات التي تتسبب بها المركبات المؤمنة بموجبة بطاقة وبرتقالية 
على غرار الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب AWRIS مع 
اختالف الرؤية واآلليات واألهداف ، وتم خالل هذا المقترح تقديم 
بعض األفكار واآلليات التي نعتقد أنها  ستنهي الخالفات الحالية بين 
المكاتب العربية على  آلية تسديد الذمم  المالية وتشجع دول أخرى 
ذات جدوى  ستكون  انها  ألننا  نعتقد  االتفاقية  لهذه  االنضمام  على 

مالية وتحقق إضافة نوعية للدول المنضمة لهذه االتفاقية.
تأمينات  لجنة  اهتمام  المقترح  هذا  يجد  أن  ونأمل 
السيارات  والمكاتب العربية الموحدة ومجلس إدارة اإلتحاد العام 
العربي للتأمين، مع استعدادنا في اإلتحاد األردني لتقديم الخبرة 
األردنية في مجال اإلصدار اإللكتروني خاصة وأننا بدأنا فيه عام 
التجربة لالستفادة منها بشكل أكبر من  2005 والبناء على هذه 

األسواق التأمينية العربية.

حوارات
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حوار مع الدكتور/ علي الوزني

1- ماهي القرارات الهامة التي اتخذتها الشركة وكان 
لها الدور اإليجابي للشركة خالل العامين السابقين ؟

تبنتها  التي  االستراتيجية  التوجهات  من  مجموعة   هنالك 
الشركة خالل األعوام الثالث الماضية و التي نتج عنها عدد 
كبير من المشاريع و المبادرات وخطط العمل وقد اهتمت في 
بالمحفظة  العناية  مقدمتها  في  رئيسية  محاور  بثالثة  مجملها 
التأمينية وانتقاء األخطار و ذلك من خالل محور استراتيجي 
تعزيزها  و  التأمينية  المحفظة  توازن  على  يرتكز  أساسي 
بحسابات تضمن الربحية المستدامة و تقلل من تذبذبات األداء.
باإلضافة إلى ذلك فكغيرنا من الشركات الزلنا نعمل على 
التحول الرقمي من خالل نظرة كلية لألعمال تتضمن جميع 
أوجه نشاط الشركة و إعادة بناء األنظمة و البيانات الرقمية 
منتجاتها  تطور من  أن  للشركة  المجال  يتيح  ديناميكي  بشكل 

وتستفيد من مركزها السوقي و البناء عليه.
باإلضافة إلى االستثمار بالعنصر البشري من خالل تفعيل 
مؤشرات األداء عبر مستويات الشركة المختلفة و تحديد واضح 
والطاقات  القدرات  تطوير  و  الفردية  و  المؤسسية  لألهداف 
الفنية و المهارية للعاملين من خالل ورشات العمل والبرامج 

التدريبية و اإلجتماعات المؤسسية و اللجان المختلفة.
تقدمها  التي سوف  االستراتيجية  الخطط  ما هي   -2

الشركة في المستقبل القريب؟
بالنظر إلى الموقع المميز الذي تحتله gig – األردن  في 
نتطلع  فنحن  المنطقة  في  عام  بشكل   gig و  المحلي  السوق 
المركز و االستفادة من  المقبلة لالستثمار في هذا  الفترة  إلى 
شراكات  من خالل  العمودي  و  األفقي  التكامل  استراتيجيات 
تنوع  الفرص و  أوسع من  آفاقاً  للشركة  تفتح  دائمة و مثمرة 

مصادر دخلها و تعزز من موقعها المميز.
3- ما هي المنتجات الجديدة لشركة الشرق العربي 

للتأمين gig في الفترة السابقة؟
تم  و   2019 العام  خالل  المنتجات  من  عدد  بطرح  قمنا 
الحصول على الموافقات الالزمة للبدء بتسويقها محلياً و هي:

في  للعاملين  تأمينية  تغطية  يقدم  الذي  الخادمات:  تأمين 
تأمين  الشخصية  الحوادث  البوليصة  تغطي  حيث  المنازل 
وأيضا  المستشفى  داخل  الطبي  والتأمين  المزارعين  العمال 

تغطية الوفاة بالتعاون مع شركة الشرق األوسط للتأمين 

المزارعين:  تأمين 
تأمين  اتفاقية  توقيع  تم 
الحوادث الشخصية مع 

الدولية  العمل  منظمة 
للمزارعين، حيث قام فريق المبيعات بزيارات ميدانية للمزارع 
المزرعة  داخل  من  الوثائق  وإصدار  المملكة  داخل  مواقع  بعدة 

باستخدام أجهزة التابلت.
تم  عمان:  تجارة  غرفة  ألعضاء  طبية  تأمينية  اتفاقية 
عمل عقد تأمين طبي لتوفير الخدمات التأمينية الطبية للتجار 
فريق  تم تخصيص  كما  برامج مختلفة،  بعدة  الغرفة  أعضاء 
مبيعات متواجد داخل مقر غرفة تجارة عمان لخدمة التجار 

وإتمام عملية البيع وإصدار الوثائق من مقر الغرفة.
4- ما هي إنجازات الشركة منذ عام 2017 وحتى 

األن وتأثيرها على النتائج المالية للشركة؟
بذله  الذي  الجهد   2019 لعام  الشركة  نتائج  ترجمت  لقد 
مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية و جميع العاملين في الشركة 
من العام 2017 و حتى اليوم، فقد تمكنت الشركة من العودة 
الحصة  على  السيطرة  و  السوق  في  الطبيعي  موقعها  إلى 
السوقية األكبر سواء من حيث األقساط المكتتبة أو من حيث 
األرباح إذ تسيطر الشركة على %15 من سوق التأمين في 
األردن من حيث األقساط المكتتبة و األهم من ذلك أن الشركة 
و للعامين 2018 و 2019 قد حققت %23 و %24 من 

أرباح شركات التأمين مجتمعة.
باإلضافة إلى ذلك فقد عززت الشركة من هامش مالئتها 
والذي وصل الى %191 مع نهاية العام 2019 و زادت من 
ودائعها النقدية و التي وصلت إلى 84 مليون دوالر أمريكي. 
إلى  سهم  دينار/   1.08 من  للسهم  الدفترية  القيمة  وارتفعت 

1.30 دينار لكل سهم بنسبة وصلت إلى 18%.
تحسن  يشهد  لم  الشركة  ميزانية  في  بند  اليوجد  ببساطة 
لثقة  رئيس  بشكل  ذلك  يعزى  و  الماضيين  العامين  خالل 
نتلقاه هنا في عمان  الذي  الكبير  للدعم  عمالء الشركة بها و 
من الشركة األم في الكويت باإلضافة إلى الدعم الموصول من 

مجلس اإلدارة لالدارة التنفيذية و العاملين في الشركة.

حــــوارات

gig المدير العام - شركة الشرق العربي للتأمين
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حــــوارات

قوة  للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة  أكدت   -1
بدرجة  اإلسالمية  التأمين  لشركة  االئتماني  التصنيف 
هذا  تعطيكم  الوكالة  جعلت  التي  المرتكزات  فما   ،)A(

التصنيف؟
حصلت شركة التأمين اإلسالمية على التصنيف االئتماني 
للعديد   وذلك   التوالي  على  السادسة  للسنة   )A( بدرجة 
أحكام  بتطبيق  االلتزام  منها،  نذكر  والتي  األسباب  من 
في  تأسيسها  ومنذ  تعامالتها  الغراء  اإلسالمية  الشريعة 
عام  1996، وكذلك المحافظة على هامش مالءة  مالية  
ويسر   بسهولة   بالتزاماتها   الوفاء   من  ويمكنها  مرتفع 
على  إيجابية  نتائج  تحقيق  وكذلك  لديها،  المؤمنين  تجاه  
مدى السنوات السابقة مكنها توزيع الفائض التأميني على 

حملة  الوثائق  وتوزيع  أرباح  على  المساهمين. 
األولى،  الدرجة  من  تأمين  معيدي  مع  الشركة  تتعامل 
وتلتزم بتعليمات الحوكمة، ووجود نظام حاسوب متطور  
وجود  مع  الشركة،  ومتطلبات  إحتياجات  جميع  يلبي 
من  عالية  درجة  على  وظيفي  وكادر  إداري  استقرار 

الكفاءة  والتدريب.  
أُنشئت  التي  األولى  التكافلية  الشركة  بصفتكم   -2
في األردن، ما أهم المشاكل التي تعوق تطوير صناعة 

التأمين التكافلي؟ 
وكما تعلمون بأن شركة التأمين اإلسالمية هي أول شركة 
  1996 تأمين إسالمي في األردن حيث أسست في عام 
وقامت بنشر فكر التأمين التكافلي محليا وخارجيا، ولكن 
يبقى ضعف الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع من أهم  
المشكالت التي تعوق تطوير صناعة التأمين التكافلي وان 
الشركة مستمرة في جهودها في تطوير هذه الصناعة من  
خالل نشر الوعي التأميني وإطالق منتجات تكافل جديدة 

تلبي إحتياجات  أفراد  المجتمع  األردني.
التأمين  صناعة  لتطوير  المستقبلي  تصوركم  ما   -3

التكافلي في األردن؟
تألو جهدا  ال  اإلسالمية  التأمين  بأن شركة  العلم  مع  هذا 
الجامعات   من  واألكاديمية  الرسمية  الوفود  إستقبال  في 
شركة  وتجربة  خبرة  وإعطائهم  األردن،  وخارج  داخل 

اإلسالمية  التأمين 
من أجل نقـل هـذه 
التجربة وتعمـيمها، 
أن  إلى  باإلضافة 

كوادرها  تدريب  في  تستثمر  اإلسالمية  التأمين  شركة 
وكوادر شركات التأمين التكافلي،  واالستثمار  الكبير في 
نظام الحاسوب لدى الشركة ورفده بأحدث البرمجيات.  

4- تسلمَت اإلدارة العامة مؤخًرا، هل تنوون القيام 
الشركة  استراتيجية  مستوى  على  كبيرة  بتغييرات 
التأمين  ومكانة  لوضع  تصوركم  ما  عملها؟  وطرق 

اإلسالمية في ظل المنافسة الحالية بين الشركات؟
عوامل  أهم  من  للشركة  اإلداري  االستقرار  ويعتبر 
الحالية  الشركة  إدارة  وتسعى  وتقدمها  الشركة  نجاح 
في  حققتها  التي  الشركة  إنجازات  على  المحافظة  إلى  
السوقية   السابقة والعمل على زيادة حصتها  الفترة  خالل 

ونتائجها المميزة ونشر فكر التأمين اإلسالمي.  
معايير  بتطبيق  اإلسالمية  التأمين  شركة  تتميز  كما 
االكتتاب الفني السليم والتركيز على تقديم الخدمة  المميزة 
لعمالئها وفي مقدمتهم البنك اإلسالمي األردن، واألبتعاد 
عن المنافسات غير السليمة، واالحتفاظ  بمكانة  متقدمة 

ومرموقة بين شركات التأمين.  
المكتتبة  األقساط  إجمالي  أن  بالذكر  الجدير  ومن  هذا 
بلغت  قد   2019 عام  خالل  اإلسالمية  التأمين  لشركة 
فقد  المدفوعة  التعويضات  أما  دينار،  مليون   24.3 نحو 
بلغت نحو 19.2مليون دينار. فيما بلغت أرباح  الشركة 
 1.8 نحو  الضريبة  قبل   2019 عام  نهاية  في  المتحققة 
نســبتها  مالءة  هامش  الشركة  حققت  كما  دينار.  مليون 
294 بالمئة في حين أن نسبة الهامش المطلوبة هي 150 
والتجارة  الصناعة   السادة وزارة  تعليمات  بالمئة حسب 

والتموين / إدارة التأمين.  
وفي  الختام نتقدم بجزيل الشكر على جهودكم، ومؤكدين 
اإلتحاد  مع  العالقة   أواصر  تقوية  الدائم  حرصنا   لكم 
الرقابية  والهيئات  اإلتحادات  وكافة  للتأمين  العربي  العام 

واإلشرافية على التأمين لخدمة وتطوير هذا  القطاع. 

حوار مع األستاذ/ رضا دحبور
المدير العام - شركة التأمين اإلسالمية المساهمة العامة المحدودة
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حوار مع االستاذ / ماهر الحسين

على  األردني  االتحاد  إنجازات  أهم  هي  ما   -1
المستويات المحلية، اإلقليمية؟

يعتبر وبشهادة من  غالبية  التأمين  لشركات  األردني  اإلتحاد 
الزمالء العاملين في قطاع التأمين على المستوى العربي واحدا 
على  النشيطة  التأمينية  والجمعيات  والهيئات  االتحادات  من 
مستوى المنطقة العربية ، حيث نالحظ وجود نشاط مميز لبعض 
المثال ال  المنطقة وعلى سبيل  التأمينية على مستوى  االتحادات 
الحصر منها اإلتحاد المصري للتأمين، اإلتحاد السوري لشركات 
لالتحاد  وبالنسبة   ، التأمين  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد  التأمين، 
تنظيم عملية إصدار وثائق  األردني يمارس دوره في موضوع 
التأمين اإللزامي  للمركبات االردنية واألجنبية وفقاً لنظام الدور 
انسجاما مع اسس وشروط نظام التأمين اإللزامي للمركبات رقم 
)12( لسنة2010 وتعليمات رقم )6( لسنة 2011 تعليمات مكتب 
التأمين اإللزامي الموحد وتعديالتها التي حصرت اصدار وثائق 
اإللزامي  التأمين  مكتب  خالل  من  للمركبات  اإللزامي  التأمين 
ومركزاً  مكتباً   )33( خالل  ومن  اإلتحاد  يقوم  حيث  الموحد، 
وثائق  باصدار  لإلتحاد  الرئيسي  المركز  مع  مرتبطة  حدودياً 
التأمين نيابة عن شركات التأمين بتعامالت مالية تزيد عن 118 
مليون دينار سنويا، حيث وصل إجمالي أقساط التأمين اإللزامي  
في عام 2019  للمركبات األردنية  )105,760,976( دينار 
وبمبلغ قدره )12,291,124( دينار للمركبات األجنبية ، حيث 
إلزامي  تأمين  وثيقة   )800,000( قرابة  اصدار  االتحاد  يقوم 
سنوياً  اضافة الى عشرات االالف من مالحق التعديل واإللغاءات 
والمعامالت المرتبطة بالتأمين اإللزامي وبنسبة خطأ صفر والتي 
يتم توزيعها على شركات التأمين بالدور من خالل دفع حصص 

الشركات من األقساط بواقع 4 دفعات شهرياُ.
 وفيما يتعلق أيضا بموضوع التأمين اإللزامي للمركبات عام 
األمن  مديرية  مع  جديدة  اتفاقية  االتحاد  استكمل   فقد   2019
للمركبات  والشامل  اإللزامي  التأمين  وثائق  بتبادل  تتعلق  العام 
الكترونياً فقط  مع ادارة  ترخيص المركبات والسواقين من خالل 
االتحاد وعدم وجود حاجة للوثائق الورقية من االن فصاعدا، بل 
يكتفى في الوقت الراهن باصدار نسخة ورقية واحدة فقط للعميل 
وحيث   ، اإللكترونية  الوثائق  على  التعود  لحين  بها   لإلحتفاظ 
جاءت هذه الخطوة لتعزيز السرعة  في عملية االصدار وتحسين 
عملية الخدمة والتخفيف من حاالت اإلحتيال والتزوير والتالعب 
وتخفيض الكلف اإلدارية من ناحية القرطاسية وعدم وجود حاجة 

للوثائق المحمية أمنياً والتي كانت تكلف طباعتها مبالغ عالية.
بربط  المتعلقة  العملية  لتطويرهذه   2020 عام  في  نتطلع 
االتحاد وإدارة ترخيص السواقين والمركبات فيما يتعلق بوثائق 
الممارسات  لتسوية  االلكترونية  الحلول  اإللزامي وايجاد  التأمين 
بأحكام  اإللتزام  الى  األردني وصوال  التأمين  في سوق  الخاطئة 
اإلعفاء  مبالغ  واستيفاء  اإللزامي  التأمين  وثائق  إصدار  شروط 
المترتبة لشركات التأمين كذمم على اصحاب المركبات ، وتطبيق 
نسب الزيادة  في األقساط التي قررتها التشريعات على مرتكبي 

الحوادث المرورية الكترونياً من خالل نظام اإلتحاد.
وعقد  بالتدريب  والمتعلق  لإلتحاد  المهني  الدور  صعيد  وعلى 
برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات ، يعتبر عام 2019 عام التدريب 
بامتياز لإلتحاد األردني لشركات التأمين، حيث أقام االتحاد )32( 

تم  العمل  وورش  التدريبية  البرامج  بين  توزعت  تدريبياً  نشاطاً 
خاللها تدريب ما يزيد عن )912( مشاركاً منهم )804( مشاركين 
وكبرى  االردن  في  العاملة  والبنوك  المحلية  التأمين  شركات  من 
المشاركات  تضمنت  كما  المملكة،  في  االقتصادية  المؤسسات 
)108( مشاركين عربياً من أسواق التأمين من )فلسطين، الكويت، 

العراق، مصر سوريا ،اليمن ، االمارات ، لبنان(.
مع  بالتعاون  أيضاً  التأمين  لشركات  األردني  اإلتحاد  عقد  وكما 
العقبة  مؤتمر  السابع  الدولي  المؤتمر  للتأمين  العربي  العام  اإلتحاد 
للفترة من 15-17/نيسان/2019.،  العقبة – األردن  2019” في 
التأمين  وإعادة  التأمين  شركات  من  مشاركا   )550( فيه  وشارك 
على  واإلشراف  الرقابة  هيئات  وممثلي  والشحن  النقل  ومؤسسات 
والوزارات  الرسمية  المؤسسات  من  عدد  وممثلي  التأمين  أعمال 
ضمنهم  ومن  الخسائر  ومسوى  التأمين  ووسطاء  بالتأمين  المهتمة 
)265( مشاركاً من الدول العربية واألجنبية، حيث حظي المؤتمر 

برعاية ودعم من )17( جهة أردنية وعربية وأجنبية.
وعلى صعيد متصل ، نظم اإلتحاد األردني لشركات التأمين 
العربية  الندوة  االردن  ويونغ-  إرنست  شركة  مع  وبالتعاون 
 )16( ورقم  التأمين  عقد  رقم)17(  الدولية  التقارير  “معايير 
إدارة عقود االيجار وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والتأمين ضد 
حوادث األمن السيبراني” على مدار يومين خالل الفترة ما بين 
25 – 26 أيلول )سبتمبر( 2019، وشارك في هذه الندوة ما 
التأمين  جميع شركات  في  العاملين  من  )200( شخص  يقارب 
االتحاد  )24( شركة عضو في  المملكة ممثلين عن  العاملة في 
الحسابات  الداخلي ومدققي  التدقيق  الماليين ومدراء  المدراء  من 
والعاملين في دوائر تكنولوجيا ونظم المعلومات، وأيضا بمشاركة 
البنك المركزي األردني والجهة االشرافية والرقابية  واسعه من 
التأمين في وزارة الصناعة والتجارة  إدارة  التأمين،  على قطاع 
من  التأمين  في  الخدمة  شركاء  من  بمشاركة  وكذلك  والتموين، 
والبنوك  واإلكتواريين  والخبراء  التأمين  وإعادة  التأمين  وسطاء 
من  المشاركين  من  والعديد  التأمينية،  المخاطر  وادارة  األردنية 
المؤسسات المحلية ذات العالقة باالضافة الى المشاركين من أربع 

دول عربية شقيقة وهي مصر، العراق، فلسطين ولبنان.
لتطوير  المطروحة  والمقترحات  األفكار  هي  ما   -2

خدمات اإلتحاد واالرتقاء بمستوى خدماته؟
وحالياً  الرقمية،  التكنولوجيا  مستجدات  لمواكبة  يسعى  االتحاد 
يجري مناقشة عدة مقترحات مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
يتم  التأمين اإللكتروني، بحيث  إدارة االتحاد حول إطالق  ومجلس 
استحداث تطبيق يعمل على الهاتف الخلوي Mobile App ليتمكن 
المستخدم من خالله الحصول على وثائق التأمين اإللزامي لمركباتهم 
إلكترونياً  في حال كانت هذه المركبات معفية من الفحص الفني أو 
في حاالت تأمينية معينة وعلى ان يتم تطوير هذه الخدمة يالتعاون 
الرقمي  التطوير  ووزارة  والمركبات  السواقين  ترخيص  إدارة  مع 

والدوائر الحكومية المعنية بتطوير البوابة اإللكترونية.

حوارات

 المدير العام لإلتحاد األردني لشركات التأمين
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حــــوارات

% حصة الشركات من أقساط 
سوق التأمين األردني لعام 2019

حصة الشركات من تعويضات 

سوق التأمين األردني لعام ٢٠١٩

حصص فروع التأمين من إجمالي األقساط وإجمالي التعويضات لعام 2019

 )رسوم بيانية توضح أداء الشركات وفروع التأمين(



39

14
4 
ـدد
ــــ
ــــ
الع

2 م
02

0 
س
مار

أجندة  على  المطروحة  العمل  أهم ورش  ما هي   -3
اإلتحاد خالل عام 2020؟

  أطلق اإلتحاد المبادرة األولى من نوعها على مستوى  مجالس 
المهنية  المؤسسات  مستوى  على  وكذلك  السابقة   االتحاد  ادارة 
عن  باالعالن   2019 عام  نهاية  وفي  االتحاد  قام  حيث  المحلية، 
خطته التدريبية لعام 2020  لتكون بعنوان “  عام التدريب المجاني 
لشركات التأمين األردنية” والتي شملت 21 برنامجا تدريبيا ستنفذ 
وبعد  بعناية  الخطة  تصميم  تم  قد  بأنه  علما    2020 عام  خالل 
دراسة لواقع اإلحتياجات التدريبية لتتناول مختلف مواضيع التأمين، 
وبضمنها مواضيع يتم طرحها ألول مرة على مستوى القطاع مثل 
إدارة المطالبات في التأمينات العامة، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، 
المواضيع  من  وغيرها  الطبية  والتأمينات  المركبات  وتسعير 
منها  المختصة  الجهات  من  العديد  مع  التعاون  سيتم  كما  الجديدة، 
مرسيدس  لشركة  الوكيل  غرغور  توفيق  شركة PwC  وشركة 
شركات  في  البشري  بالعنصر  تعنى  برامج  الى  باإلضافة  بينز، 
التأمين ودور الشركات في خدمة عمالئها وتحقيق الميزة التنافسية 
ووسائل  التكنولوجيا  استخدام  وكيفية  االدارية،  المهارات  مثل 
التواصل اإلجتماعي في تسويق التأمين، إضافة إلى توجه اإلتحاد 
لعقد عدد كبير من ورش العمل المجانية  وندوة اخرى أعلن عنها 
مؤخرا ستعقد في شهر أيلول من هذا  العام في قصر المؤتمرات 
في منطقة البحر الميت بعنوان” أبرز التحديات الرقمية في صناعة 

التأمين للخمس سنوات القادمة 25-20 .
وقام االتحاد بتوزيع الخطة التدريبية والترويج لها على مستوى 
المتخصصة وكذلك  التأمينية  المجالت  إحدى  بالتعاون مع  واسع 
إرسالها بالبريد اإللكتروني لقاعدة البيانات في االتحاد، علما بأن 
اإلتحاد وحتى نهاية شهر شباط من العام الحالي  قد نفذ ثالثة برامج 
التأمين  تدريبية من الخطة والتي شهدت إقباال جيدا من شركات 
االتحاد  خصصها  التي  المجانية  المقاعد  من  لالستفادة  المحلية 
الدول  من  عدد  اهتمام  إلى  إضافة   ، األردنية  التأمين  لشركات 

العربية الشقيقة فيها مثل مصر، فلسطين، والسعودية والعراق.
اإلستعدادات  كافة  انجاز  على  حاليا  االتحاد  ويعكف  كما 
 “ للتأمين  الثامن  الدولي  المؤتمر  عن  لالعالن  والمستلزمات 
مؤتمر العقبة التاسع2021( والذي سيعقد في نهاية شهر ايار من 
العام القادم، حيث سيتم خالل هذا العام اطالق الموقع االلكتروني 
للمؤتمر وانجاز البرنامج العلمي للمؤتمر واطالق حزم الرعاية 

المتوافرة وكافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالمؤتمر.
هي  وما  حالياً  المطروحة  القضايا  أهم  هي  ما   -4

رؤيتكم لحلها؟
تنظيم  قانون  مشروع  هو  حالياً  المطروح  األهم  الموضوع  
أعمال التأمين والذي تم مناقشته من قبل مجلس إدارة االتحاد ولجنة 
اإلقتصاد واالستثمار في مجلس النواب من خالل خمسة اجتماعات 
مالحظات  على  والوقوف  المشروع  لمناقشة  خصصت  مشتركة  
قطاع التأمين حول مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019  
المادة  لغاية   1 المادة  القانون من  مناقشة  جميع  مواد  تم  ، حيث 
111 واالتفاق على  تعديل بعض مواد القانون بما يضمن مصلحة 
االجتماعات بعرض  االتحاد خالل هذه  قام  ، كما  جميع االطراف 
المالحظات الرئيسية على  مشروع القانون بكتاب خطي تم مناقشة 
االقتصاد  لجنة  تقوم  أن  وعلى  االخير   االجتماع  في  مضمونه 
للمرة  داخلي  بشكل  القانون  مشروع  مراجعة  بإعادة  واإلستثمار 
االخيرة في ضوء ما تم من مناقشات مع كافة األطراف ذات العالقة 
نقل  القانون   صدور  بعد  سيتم  حيث  إقراره،  الى  لُيصار  وذلك  
الرقابة إلى البنك المركزي األردني ونعتقد أنها ستحتاج إلى وقت 
البنك  مع  للتنسيق  التأمين  إدارة شركات  كبيرة من مجلس  وجهود 

الصادرة  التشريعات  جميع  تعديل  بخصوص  األردني  المركزي 
بموجب القانون القديم والتي تتالءم مع القانون الجديد،  ونعتقد أن 
البنك المركزي األردني سيضع خططاً لتنظيم قطاع التأمين والتي 
التأمين  لشركات  األردني  االتحاد  مع  مستمر  بشكل  دراستها  سيتم 
مجلس  بدأ  ومؤخرا  القطاع،  لتنظيم  كبيرة  جهوداً  يتطلب  والذي 
النواب بمناقشة مشروع القانون حيث من المتوقع إقراره بعد السير 
خالل  المركزي  للبنك  الرقابة  لتنتقل  الدستورية  االجراءات  في 
النصف االول من هذا العام ، األمر الذي سيشكل تحدياً كبيراً ونقلة 
القطاع بعد خمس سنوات من خضوعه  للقطاع، ونعتقد أن  نوعية 
لرقابة البنك المركزي سيشهد قفزات نوعية من حيث حجم األقساط 
ومؤشرات األداء وسيشهد اجراءات تنظيمية قد تعمل على تخفيض 
عدد الشركات العاملة في السوق في حال عدم اإللتزام بالمتطلبات 

التنظيمية التي ستكون سقوفها أعلى من  الشروط الحالية. 
تحليل  لدراسة  بالنسبة  لإلتحاد  جهود  هناك  سيكون  وكذلك 
الفجوة Gap Analysis أي المرحلة األولى من تطبيق المعيار 
الدولي رقم 17 عقود التأمين وذلك تنفيذاً لمتطلبات إدارة التأمين 
الى  سيحتاج  والذي  والتمويـن،   والتجارة  الصناعة  وزارة  في 

متابعة كاملة لحين التطبيق الكامل عام2021.
ومطالبات  مدفوعات  حوسبة  تعليمات  مشروع  ايضا  وهناك 
التأمين الطبي الذي تم مناقشته بين مجلس إدارة االتحاد وممثلي 
شركة الحوسبة الصحية الدولية واإلطالع على المنظومة بشكل 
وبما  األطراف  كافة  ترضي  موحدة  بتوصيات  والخروج  كاٍف 
يحقق المصلحة العامة في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.
ومن المتوقع أن يصدر المشروع  حول التزام شركات التأمين  
اإلتحاد  مع  التنسيق  يتطلبه  وما  الموحد  النظام  للعمل من خالل 
بأتمتة هذا الموضوع في إعداد التجهيزات الالزمة للربط مع هذا 
النظام دون أن يؤثر على جودة الخدمات والوقت  الكافي ألعطاء 

الموافقات الطبية لمقدمي الخدمات الطبية.
 2019 لعام  األولية  النتائج والمؤشرات  ما هي   -5

وهل هي مرضية؟ 
لعام  التأمين  لشركات  المالية  النتائج  إعالن  اآلن  المبكر  من 
التأمين   تمنح شركات  للقانون   وفقا  التأمين  إدارة  كون   2019
)4( شهور اي في نهاية نيسان من كل عام  لتسليم البيانات المالية 
المدققة عن السنة المنتهية ، وبعدها تبدأ مرحلة  إعداد التقارير 
عنها  واالعالن  وعرضها  وتجهيزها  االتحاد  من  واإلحصائيات 
للمهتمين ومعرفة مؤشرات النمو في السوق حسب فروع التأمين 
المالية  المؤشرات  كذلك رصد  فيه،  العاملة  والشركات  المختلفة 
لهذه الشركات من حيث األرباح واإلحتياطيات وهامش المالءة 
والموجودات  واالستثمارات  األموال  رؤوس  وإجمالي  المالية 

والعائد على الربحية وعلى  رأس المال.
قامت دائرة الدراسات والتدريب في االتحاد األردني لشركات 
قطاع  أعمال  نتائج  عن  أولية  نشرة  بإصدار  مؤخرا  التأمين 
والتعويضات  اإلنتاج  الى كشوف  باالستناد   2019 لعام  التأمين 
الختامية  المدققة  المالية  البيانات  كون  التأمين  لشركات  الشهرية 
يتم إنجازها غالباً في شهر نيسان من كل عام بعد مصادقة مدقق 
الحسابات الخارجي ومجلس إدارة الشركة والهيئة العامة للشركة، 
حيث  أظهرت النتائج اإلجمالية لسوق التـأمين األردني كما في 
2019/12/31 عن أعمال )24( شركة تأمين )داخل األردن( 
نمواً في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة %1,3 حيث وصـل إجمالي 
األقسـاط الى مبلغ 614,492,222 دينار، وفي المقابل  بلغت 
إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين  لجميع فروع التأمين 

كما في 2019/12/31 ما مقداره 473,767,192 ديناراً.

حوارات
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في السعودية قامت مؤسسة النقد مؤخراً بإصدار 
 1441/08/05 بتاريخ   187/441 رقم  قرارها 
النموذجية  الصيغة  بموجبه  تعتمد   )2020/03/29(
لوثيقة التأمين واإللزامي على العيوب الخفية في المباني 

واإلنشاءات وإدراجها على موقعها اإللكتروني.

الفنية  للشؤون  الوزارة  وكالة  قامت  السياق،  نفس   وفي 
التراخيص  بإدارة  للشؤون الهندسية  العامة  باإلدارة 
البلدية والقروية بعمل  والتأهيل الهندسي بوزارة الشؤون 
المقاولين ضد  إلزامية  تطبيق  »آلية  بعنوان  عمل  ورشة 
آلية  لتحديد  تطبيقها«  المباني ونطاق  في  الخفية  العيوب 
التطبيــق ونطاقــه من حـيث نوعية المــباني المستهـدفــة 
الجغـــرافي ومدة الضمان من خالل دراســة  والنطـــاق 
استعرضت  حيث  واإلقليمية.  أفضل الممارسات العالمية 

الورشة النقاط التالية:

إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية
في المباني ونطاق تطبيقها

Decennial Liability

2019مارس 5الثالثاء 

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

العامة للشؤون الهندسية اإلدارة 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

ورشة عمل 

بيقها تطبيق إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطآلية 

تشريعات جديدة

مجلس  كان   ،)2018/06/05(  1439/09/21 بتاريخ 
الوزراء بالمملكة العربية السعودية قد قام بإصدار قرار رقم 
509 بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي 
الخـفيـة التي قد تظـهر في المـباني  بالتـأمين ضـد العــيوب 
سواء الهيكلية منها أو غيرها،  واإلنشاءات بعد استخدامها، 
كما أوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مهمة إقرار صيغ 
نماذج وثائق التأمين الالزمة وفقاً لما هو منصوص عليه في 

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وهذا التأمين إلزاميا في العديد من البلدان؛ حيث كانت فرنسا 
سباقة بقانون سبينيتا )loi Spinetta(؛ كما تبعتها تونس؛ 
وأسست لبنان مجمعا لهذا النوع من التأمينات؛ في المغرب 
المراسيم  ينتظر  بزال  ال  لكنه   ،2017 في  القانون  صدر 
التطبيقية؛ ما يجعل هذا النوع من التأمينات معقداً، هو ضعف 
الطاقة االكتتابية في إعادة التأمين، حيث إن أغلبية المعيدين 

يحجمون عن تأمين أخطار طويلة األمد.
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وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

2

مقدمة

 القاضي بما يلي1439/9/21بتاريخ 509بناءًا على قرار مجلس الوزراء رقم:

انيالمبفيتظهرقدالتيالخفيةالعيوبضدبالتأمينالحكوميغيرالقطاعمشروعاتفيالمقاولينإلزام-1

.غيرهاأومنهاالهيكليةسواءإستخدامها،بعدواإلنشاءات

نظامفييةعلمنصوصهولماوفقاالالزمةالتأمينوثائقنماذجصيغبإقرارالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقيام-2

التعاونيالتأمينشركاتمراقبة

انيالمبنوعيةحيثمنالقرارهذامناألولالبندنطاقبتحديدوالقرويةالبلديةالشؤونوزيرمعاليقيام-3

.الضمانومدةالجغرافيوالنطاقالمستهدفة

العملورشةإقامةمنالغرض

طاقوالنالمستهدفةالمبانينوعيةحيثمناألولالبندفيوردلماوفقاونطاقهالتطبيقآليةتحديد

.واإلقليميةالعالميةالممارساتأفضلدراسةخاللمنالضمانومدةالجغرافي

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

3

مان تعريف العيوب الخفية في المباني وتحديد المسؤولية القانونية ومدة الضنقاط االجتماع

التفتيش على المباني والتقارير الفنية المطلوبةتحديد إجراءات 

وحدةمتطلبات ومعايير مالهندسية و المقاولين من خالل لتأهيل المكاتب تحديد اآللية المشتركة 

آلية التطبيق المقترحة

التوصيات النهائية 

1

2

3

4

5

النقاش محاور 

العيوب الخفية في المباني تعريف 

الضمانالمسؤولية القانونية ومدة وتحديد 

9

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

5

ودةجأوالمواصفاتأوالحساباتأوالتصميمفيقصورأوأعطالأوأخطاءبسبباإلنشائيةالمكوناتفيخللأوعيبأيوتعني

عليهاالمؤمنلكاتالممتتدعمالتيالتربةأوللصخورالسيئةالحالةمنذلكغيرأوتفسيرهاأوالتربةفحصتقريرأوالموادأوالتصنيع

.األعمالتسليمشهادةإصدارتاريخفيُيكتشفولمقائمالخللأوالعيبهذايكونأنعلىسبق،ممامجموعةأو

 الخفيةلما ذكر في وثيقة تأمين العيوب طبقا الخفي العيب تعريف:

فيعيبإلىيرجعأوىالمبنستقرارإأووثباتةقومنتضعفوالتيالواقيةعناصرهاأوةنشائياإلاألعمالفيماديعيبيأ

إصداراريختفياكتشافهيتمولمالعيبعلىالتأمينةفترخاللالمؤمنبهيخطرانعلىإلنشاء،اأوالموقعأوالموادأوالتصميم

.سنوات10الىمينأالتفترهوتصل،التأمينشهادة

IMIA, Sydney, 2001

Rotherham, 1996

 طبقًا للجمعية الدولية لشركات التأمين الهندسيتعريف العيب الخفي:

العيوب الخفية في المباني تعاريف 

تشريعات جديدة
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وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

8

رقم اإللزاممصدر الدولة
النصالمادة

القانون المدنيالكويت 

693

نشاء أو جانب منه-1
ِ
لذي وضعه كان مسئوال عن العيوب التي ترجع إلى التصميم ا. إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو اال

.دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ 

فيذ الذي عهد كان مسئوال أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التن, فاذا عهد إليه رب العمل باإلشراف على التنفيذ أو على جانب منه -2
.إليه باإلشراف عليه

694
تكن هذه ال يكون المقاول مسئوال إال عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم مالم-1

.العيوب ظاهرة
.ومع ذلك يكون المقاول مسئوال عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له-2

.كانا متضامنين في المسئولية. إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل695
.تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثالث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب696
.كل شرط ِبا عفاء المهندس أو المقاول بانقضاء ثالث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب697

القانون المدنيالجزائر

617

أقاموه يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خالل عشر سنوات من تهدن كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو-1
مالم .او كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة. من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئآ عن عيب في األرض ذاتها 

. يكن المتعاقد ان في هذه الحالة قد أجاز إقامة المنشآت مدة اقل من عشر سنوات
انة البناء ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت في عيوب يترتب عليها تهديد مت-2

.  وسالمته
. وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل-3
. وال تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الثانويين-4

تت من لم يكن مسؤوال إال عن العيوب التي أ, دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ , إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم618
. التصميم

أو الحد منه , يكون با طآل كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان619

.  تسقط دعاوى الضمان المرفوعة بانقضاء ثالث سنوات من تاريخ حصول الهدم أو انكشاف العيب620

نماذج الممارسات اإلقليمية في تطبيق التأمين اإللزامي على المباني

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

6

حسب التجربة الفرنسيةالعشري الضمان 
سليمةرغيخطواتأيبسبباإلنشاءمناإلنتهاءبعدتظهروإنشائهامنللغرضصالحةغيرالعناصرتصبح

البناءأنواعجميعفيالتنفيذأوالتصميمبعمليهتتعلق
2270& 1792بند  فرنسا

أنواع التغطية ومدة الضمان بحسب التجارب األسبانية و اإليطالية و الكندية واألمريكية 
لى التعويض عن األضرار المادية بسبب خطأ أو عيب في المبنى قد يؤثر ع: خالل السنوات العشر األولى

تي تؤثر الطابق السفلي، أو الكمرات، أو الجدران أو العناصر الهيكلية اإلنشائية األخرى، فضال عن تلك ال
مباشرة على المقاومة الميكانيكية أو إستقرار المبنى

38قانون  1591بند أسبانيا

أو /من تاريخ االستالم المؤقت للمبنى، وان الخسارة وسنوات 10أو الضرر للمؤمن عليه لمدة /الخسارة و 
:   الضرر نتيجة لعيب في البناء و التشييد أو خطأ ناتج عن

أو جزئي /انهيار كلي و-1
ج عن خطأ عيوب إنشائية هامة والتي قد تؤثر على العناصر الهيكلية لمدة طويلة، ويكون العيب نات-2

.في التنفيذ أو التصميم

قانون مرلوني
من قيمة % 20)

(  المقاولة
إيطاليا

أ الضمانبعد تاريخ بدسنتينأو كفاءة اليد العاملة لجميع المكونات خالل فترة  / عيوب في المواد و(   أ 
العيوب ( بعد تاريخ بدء الضمانسنوات 5عيوب في غالف البناء، بما في ذلك عيوب عزل المياه، ولمدة (  ب

"بعد تاريخ بدء الضمان سنوات 10الهيكلية اإلنشائية الخفية لمدة 

من القانون 1688مادة 
المدني كندا

:يكون الضمان على النحو التالي
شطيب، عيوب الت: من تاريخ الضمان لكل منزل جديد ويكون خاليًا من العيوب اآلتية سنة واحدة لمدة ( 1

سية عيوب األجهزة والمعدات، العيوب الهيكلية الرئي-عيوب النظم الميكانيكية والكهربائية
من تاريخ الضمان يكون خاليًا من عيوب األجهزة والتركيبات والمعدات فقط سنتينلمدة ( 2
ائية من تاريخ الضمان لكل منزل جديد ويكون خالي من العيوب اإلنشسنوات10لمدة : الضمان العشري( 3

الهيكلية الرئيسية فقط

من قانون 25الفصل 
نالمقاوليتسجيل 

الواليات 
المتحدة 

(نيوجيرسي)
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رقم اإللزاممصدر الدولة
النصالمادة

ة العربياإلمارات 
المتحدة

قانون المعامالت 
المدنية 

880

إذا . رافه كانا المقاول تحت إشيـنفذها كان محل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن 1
أقاماه من أومباني أو جزئي فيما شيداه من كلي من تهدم متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خالل عشر سنوات 

ان هذه ما لم يرغب المتعاقد أن يبقى ضم. وإذا لم يتضمن العقد مدة أطولوسالمته منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء 
.المنشآت مدة أقل من عشر سنوات

ويبقى االلتزام في التعويض المذكور . بإقامة رضي صاحب العملذات األرض أو ناشًئا من عيب في الهدم الخلل أو حتى وإن كان 2
.المباني أو المنشآت المعيبة

تبدأ . .مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل3
.التصميمفقط عن عيوب يعتبر مسـؤواٌل دون اإلشراف على التنفيذ إعداد التصميم اقتصر عمل المهندس على إذا 881
.منه يعتبر شرطًا باطالً يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد أي شرط 882

مصر جمهورية 
المدني القانون العربية 

651

المهندس () أو ي مبانمن لما شيدوه يحدث خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي كليهما يضمنان ما المعماري والمقاول 1
آت أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنش. أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئأ عن عيب في األرض ذاتها

.مدة أقل من عشر سنوات
ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهدي() د متانة البناء 2

وسالمته
وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل وال تسرى هذه المادة ماقد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاول() ين من 3

.الباطن

يب التي أتت لم يكن مسئوال إال عن الع. إذا أقتصر المهندس المعماري على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ652
.من التصميم

.يكون باطال كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه653

692المدني القانون الكويت دولة 

يضمن المقاول والمهندس مايحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذ. لك خالل 1
نشاء مع مراعاة ما تقضي به من المواد التالية

ِ
.عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو اال

ومع ذلك إذا اثبات أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى خاللها. 2.

والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في األرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت من ع. يوب 3
.يترتب عليها تهديد متانتها وسالمتها
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رقم اإللزاممصدر الدولة
النصالمادة

القانون المدنيالكويت 

693

نشاء أو جانب منه-1
ِ
لذي وضعه كان مسئوال عن العيوب التي ترجع إلى التصميم ا. إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو اال

.دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ 

فيذ الذي عهد كان مسئوال أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التن, فاذا عهد إليه رب العمل باإلشراف على التنفيذ أو على جانب منه -2
.إليه باإلشراف عليه

694
تكن هذه ال يكون المقاول مسئوال إال عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم مالم-1

.العيوب ظاهرة
.ومع ذلك يكون المقاول مسئوال عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له-2

.كانا متضامنين في المسئولية. إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل695
.تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثالث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب696
.كل شرط ِبا عفاء المهندس أو المقاول بانقضاء ثالث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب697

القانون المدنيالجزائر

617

أقاموه يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خالل عشر سنوات من تهدن كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو-1
مالم .او كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة. من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئآ عن عيب في األرض ذاتها 

. يكن المتعاقد ان في هذه الحالة قد أجاز إقامة المنشآت مدة اقل من عشر سنوات
انة البناء ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت في عيوب يترتب عليها تهديد مت-2

.  وسالمته
. وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل-3
. وال تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الثانويين-4

تت من لم يكن مسؤوال إال عن العيوب التي أ, دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ , إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم618
. التصميم

أو الحد منه , يكون با طآل كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان619

.  تسقط دعاوى الضمان المرفوعة بانقضاء ثالث سنوات من تاريخ حصول الهدم أو انكشاف العيب620

نماذج الممارسات اإلقليمية في تطبيق التأمين اإللزامي على المباني

تشريعات جديدة
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 اإلنهيارالتلف أو خطر بإكتشاف المطالبات المتعلقة إجراءات

يقوم المؤمن له بتقديم إشعار . .شركة التأمين فور إكتشاف الضررخطي إلى 1

تفوض شركة التأمين . . مفتش لدراسة لحاالت العاجلة2

إتخاذ . .الضرر بدعم مادي من شركة التأمينلمنع المزيد من األحتياطات الالزمة جميع 3

يتم . .االكتشافيوما من هذا 60غضون في تقديم تقرير التفاصيل الكاملة لشركة التأمين 4

المساعدة بتوفير . .التامينوالكميات لشركة جميع التقارير والشهادات والمخططات والمواصفات 5

تفوض شركة التأمين مقيم فني ومالي يدرسون الحالة. 6 .

يجب . .أن يكون المقيم ذو حيادية تامة حتى عن أعمال التأمين التي تمت7

 كامنأسس المطالبة فيما يتعلق بعيب متأصل

أساس . .أو استبدالها/تسويه المطالبة هي تكلفه إصالح االضرار التي لحقت بالمباني أو تجديدها و1

خطر اإلنهيار . .تكاليف التدابير التصحيحيه لمنع االنهيار الفعليهو قيام شركة التأمين بدفع  الوشيك يكون أساس التسوية له 2

 لهبالنسبة للمبلغ أو التقييم بين شركة التأمين و المؤمن نشأ أي خالف التحكيم إذا.

.التأميناللجوء للتحكيم حسب القوانين الحاكمة وقت يتم 

الضررنموذج إلجراءات مطالبة التأمين بعد إكتشاف 
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تصــاميم الطــرف الــذي تشــركه شــركات التــأمين علــي حســاب مقــدم الطلــب للتــأمين ، لتقــديم هــذه الفحوصــات والمراجعــة الفنيــة للمخططــات وال

مان مســتوى والمواصــفات وجميــع الوثــائق ذات الصــلة فيمــا يتعلــق باألعمــال باإلضــافة إلــى عمليــات التفتــيش علــي الموقــع أثنــاء اإلنشــاء ، لضــ

.اإلنتهاء من البناءخفية بعد معين من مخاطر التأمين ضد وجود عيوب 

 مع ضرورة مراعاةفي الدولةستشاريين من اإلوفقًا ألعلى فئة ةمصنفتكون:

.المصمم أو المنفذ أو المشرفمن نحيازية أو تداخل المصالح مع أي عدم اإل₋

.اً لألضرار التأمينية الحقأو مثمناً ال يمكن أن يكون مقدراً ₋

 التفتيش على المخاطر الكامنة متطلبات وكاالت

  (.، والمواصفات ، والرسومات( حسابات هندسية)فرضيات )مراجعة التصميم

 (.المواصفات وشهادات اإلختبار وأساليب التنفيذ)مراجعة  المواد

متابعة دورية للعمل بالموقع بناءً على ضوابط إنتقائية.

الموضعيةتحديد إنتقائي من الخبرة لنقاط العناصر الرئيسية التي يجب التحقق منها وتوقيت عمليات التفتيش.

 نطاق عمل وكاالت التفتيش على المخاطر الكامنة

13

(الكامنة)تعريف وكاالت التفتيش التقنية للعيوب المتأصله 

تحديد إجراءات التفتيش على المباني 

الفنية المطلوبةوالتقارير 

17
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9

رقم اإللزاممصدر الدولة
النصالمادة

القانون المدنيليبيا 

650

اقاموه يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو-1
الم يكن م, أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة, من منشآت ثابته أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئًا عن عيب في األرض ذاتها 

.المتعاقد  ان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشرة سنوات
.ة البناء وسالمتهويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة مايوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متان-2
.وتبدأ مند السنوات العشر من وقت تسلم العمل-3
.والتسري هذه المادة على ماقد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الباطن-4

تت من لم يكن مسؤوال إال عن العيوب التي أ, إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ 651
. التصميم

.  يكون باطال كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه652
سقط دعاوي الضمان المتقدمة بانقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب 653
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 القانونية ومدة الضمانالمسؤولية:

نشـــاءاتاإلمفـــتش /مراقـــبو، تشـــييد مبنـــى، بمـــا فـــي ذلـــك المقـــاول والمصـــممفـــي ســـاهمت التـــي جميـــع األطـــراف إلـــزامهـــي 

ك مـن وذلـ. تأمين إلى المالـكعن طريق وثيقة " ب الخفيةوعيال”سالمة هذا المبنى من نسنوات ع10لمدة بالمسؤلية التضامنية

.نفس المؤمنعندجماعي أو سياسات منفصلة الخالل سياسة التأمين 

ذلكبـمين، وبـالتحقق مـن حالـة التـأ( مقيم فني ومالي معين مـن شـركة التـأمين" ) وسيط التسوية "إذا ظهرت عيوب، يقوم  

.والمستخدمين ً دون إنتظار تحديد المسؤولية لضمان سالمة المبنىفوراً يمكن بدء أعمال اإلصالح 

الفائدة من وثيقة التأمين:

10

والفائدة من وثيقة التأمينالمسؤولية القانونية ومدة الضمان تحديد 

تشريعات جديدة
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البناء كود 
السعودي

الجهات الخدميةالجهات الحكومية

عن تطبيق متطلبات وإشتراطات

البناء اإلشراف الهندسي لمراحل 
التفتيش 

دمية والخوالجهات الحكومية كود البناء السعودي متطلبات بحسب 
المهام

المسؤول المالكالمشرف المفوض من 
(مشرف مقيم في الموقع)

تأمينالمن شركة و المفوض والخدمية المفتش المعتمد من الجهات الحكومية 
بل ذلك مفتش يزور الموقع وفقا لسياسة التفتيش القائم على المخاطر وق)

(  يتأكد من الرسومات التصميمية

14

مهام ومسؤوليات جهات التفتيش 
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على بدء المراجعةالموافقة :  نتيجة تقرير الثبات

الترخيصإصدار : نتيجة تقرير تحديد المخاطر

 الخطوات

النتائج

15

 FINAL REPORT  - )FR(

 الثباتتقرير

د من وجود المقومات و يرتكز على التأك. من المتطلبات الرئيسية لثبات المبنى بناء على معطيات التصميم المقدم حال تم البناءللتأكد تقرير هو 

ل االنشائي و جميع الرئيسية للثبات مثل وجود تقرير للتربة و مالئمة توصيات تقرير التربة لألساسات الموضحة بالمخططات و أسس ثبات الهيك

و بناء عليه يتم قبول المشروع للمراجعة التفصيلية بالجهة التأمينيةعناصره 

 المخاطرتقرير تحديد

حسب متطلبات الكود تقرير تحديد مستوى المخاطر و يتم فيه ليس التأكد من الثبات فحسب و لكن مراجعة الكفاية االنشائية لكل عنصر إنشائيهو 

و تحملها بأمان لمختلف أنواع االحمال التي ستتعرض لها خالل عمر المنشأ و بناء عليه تصدر الرخصة بالبناء

 التفتيش الدوريةتقارير

ي المرحلة تقوم بها جهة تفتيش التأمين للتأكد من مطابقة التنفيذ للمخططات المعتمدة ف( في المباني العادية4أقلها )عدد من التقارير هي 

السابقة و عدم حدوث أخطاء جسيمة في التنفيذ و عدم مخالفة متطلبات الكود السعودي في أعمال التنفيذ

 النهائيالتقرير

التنفيذو فيه تلخيص للحالة النهائية بعد كل مراحل التصميم و اإلشغال يصدر مع بداية هو تقرير 

 الوثيقةتوصيات لمصدر: تقارير التفتيش الدوريةنتيجة

 اإلشغالبداية : النهائينتيجة التقرير

 STABILITY REPORT– )SR(

 RISK DEFINITION )APPRAISAL( REPORT - )RDR( - Full design Review

 INSPECTION PROGRESS REPORTS  - )PR( - During Construction

التقارير المطلوبة من وكاالت التفتيش على المباني إلصدار وثيقة التأمين

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

تصــاميم الطــرف الــذي تشــركه شــركات التــأمين علــي حســاب مقــدم الطلــب للتــأمين ، لتقــديم هــذه الفحوصــات والمراجعــة الفنيــة للمخططــات وال

مان مســتوى والمواصــفات وجميــع الوثــائق ذات الصــلة فيمــا يتعلــق باألعمــال باإلضــافة إلــى عمليــات التفتــيش علــي الموقــع أثنــاء اإلنشــاء ، لضــ

.اإلنتهاء من البناءخفية بعد معين من مخاطر التأمين ضد وجود عيوب 

 مع ضرورة مراعاةفي الدولةستشاريين من اإلوفقًا ألعلى فئة ةمصنفتكون:

.المصمم أو المنفذ أو المشرفمن نحيازية أو تداخل المصالح مع أي عدم اإل₋

.اً لألضرار التأمينية الحقأو مثمناً ال يمكن أن يكون مقدراً ₋

 التفتيش على المخاطر الكامنة متطلبات وكاالت

  (.، والمواصفات ، والرسومات( حسابات هندسية)فرضيات )مراجعة التصميم

 (.المواصفات وشهادات اإلختبار وأساليب التنفيذ)مراجعة  المواد

متابعة دورية للعمل بالموقع بناءً على ضوابط إنتقائية.

الموضعيةتحديد إنتقائي من الخبرة لنقاط العناصر الرئيسية التي يجب التحقق منها وتوقيت عمليات التفتيش.

 نطاق عمل وكاالت التفتيش على المخاطر الكامنة

13

(الكامنة)تعريف وكاالت التفتيش التقنية للعيوب المتأصله 

تشريعات جديدة
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نقاط االجتماع

16

SBC 201كود البناء السعودي
تصنيف المخاطر للمباني  والمنشآت( 1604.5)جدول رقم 

عدد الزيارات طبيعة اإلشغال درجة 
الخطورة

4 :المباني والمنشآت التي تمثل خطورة على حياة اإلنسان في حال حدوث اإلنهيار على سبيل المثال ال الحصر

مباني الملحقات الزراعية.

بعض المنشآت المؤقتة.

مرافق التخزين الصغيرة.

I
2

2

3

IVو IIIو   Iالمباني والمنشىت بإستثناء تلك المدرجة في فئات المخاطر  

مثل المباني السكنية
II

4

:المباني والمنشآت التي تمثل خطورة كبيرة على حياة اإلنسان في حال حدوث اإلنهيار على سبيل المثال ال الحصر

 300مباني ومنشآت التجمعات العامة التي حمل إشغالها أكثر من.

 المباني والمشآت التعليمية( مجموعة إستخدامE ) 250مع حمل إشغال أعلى من.

 مباني  ومنشآت تعليم الطالب فوق الصف الثاني عشر(Grade 12  ) 500مع حمل إشغال أكبر من

 مجموعة اإلشغال المؤسسي مثل المستشفيات و دور الرعاية الصحية(I-2 ) أو أكثر من متلقي الرعاية المقيمة ولكن ال 50مع حمل إشغال أعلى من أو يساوي

.تقوم بإجراء جراحات أو مرافق عالج طوارئ

 مجموعة اإلشغال المؤسسي(I-3 ) أشخاص أو أكثر( 5)مثل المنشآت العقارية ل  .

 5000أي إشغال آخر مع حمل إشغال أكبر من

 محطات توليد الطاقة ومرافق معالجة مياه الشرب ومرامفق معالجة الصرف الصحي ومرافق الخدمات العامة والغير مدرجة في فئة الخطورة(IV.)

 المباني والمشآت غير المدرجة في فئة المخاطر(IV )التي تحتوي على كميات من المواد السامة أو المتفجرة كاألتي:

وتكون كافية لتشكل تهديدًا للناس إذا تتم إطالقهاSBC 801تجاوز الكميات القصوى المسموح بها في كود البناء السعودي 

III

6

5

6

5

6

7

7

7

SBC 201تحديد عدد الزيارات التفتيشية المقترحة بحسب درجة خطورة  اإلشغاالت وفق 

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

تحديد فئة المباني التصنيف ودرجة يوضح اإلستشارية ومؤسسات وشركات المقاوالت والمهنين في قطاع البناء للمكاتب هو تقييم : التصنيف 

وحجم المشاريع 

كانية القيام مدى إمفي قطاع البناء وتحديد والمهنيين ومؤسسات وشركات المقاوالت هو تقييم إمكانيات المكاتب اإلستشارية : التأهيل 

.  باألعمال الموكلة لهم

.إعتماد المهنيين لدى الهيئة المختصة مهنياً هو : اإلعتماد المهني

.المختصة مهنياً هو ترخيص مزاولة المهنة الذي يصدر من الهيئة : التراخيص و التسجيل المهني

19

التعاريف و المفاهيم

ناآللية المشتركة لتأهيل المكاتب الهندسية و المقاولي

24

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

نقاط االجتماع

17

SBC 201كود البناء السعودي
تصنيف المخاطر للمباني  والمنشآت( 1604.5)جدول رقم 

عدد الزيارات طبيعة اإلشغال درجة 
الخطورة

:المباني والمنشآت اإلستراتيجيةعلى سبيل المثال ال الحصر

 المجموعة(I-2 )من مباني المؤسسات الصحية والتي بها مرافق إلجراء العمليات الجراحية أو لحاالت الطوارئ.

مراكز اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف والشرطة ومواقف سيارات الطوارئ.

مراكز اإليواء المخصصة في حاالت الزالزل أو األعاصير أو أي  مآوي طوارئ أخرى.

الطوارئت المباني المخصصة للتأهب لحاالت الطوارئ ومراكز إدارة أزمات الطوارئ ومراكز التعبئة العامة والمرافق األخرى الالزمة لإلستجابة لحاال.

للمنشآت ذات الخطورة من الدرجة , محطات توليد الطاقة والمرافق العامة االزمة كمرافق إحتياطية لحاالت الطوارئ(IV.)

أو –307.1)2(لجدول في اما المباني والمنشآت التي تحتوي على كميات من المواد شديدة السمية والتي تتجاوز الحد األقصى المسموح به من الكميات لكل منطقة مغلقة ك

.لكل منطقة مغلقة خارجية وتكون كافية لتشكل تهديدًا للناس إذا تم إطالقها) SBC 801)طبقًا لكود البناء السعودي 

أبراج مراقبة الطيران ومراكز مراقبة الحركة الجوية وحظائر طائرات الطوارئ.

المباني والمنشآت التي لها وظائف الدفاع الوطني الهامة.

مرافق تخزين المياة ومحطات المضخات الالزمة للحفاظ على ضغط المياه الالزم إلخماد الحرائق

IV

7

8

8

8

8

8

8

8

10

10

SBC 201تحديد عدد الزيارات التفتيشية المقترحة بحسب درجة خطورة  اإلشغاالت وفق 

تشريعات جديدة
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األطراف المشاركة إلصدار وثيقة التأمين اإللزامي

ستشاري المشرفاإل المقاولالمفتشمستشاري المصماإل

ر تأهيليمعاي ر تأهيليمعاير تأهيليمعاير تأهيليمعاي

صميم واإلشراف قدرات المكاتب الهندسية في التلقياس التأهيل الوثائق والمستندات التي تقوم على أساسها معايير هي : متطلبات التأهيل 

.المقاوالت في التنفيذومؤسسات والتفتيش وقدرات الشركات 

في التنفيذ اوالت شركات ومؤسسات المقوقدرات واإلشراف والتفتيش في التصميم الهندسية المكاتب تقييم قدرات يتم : التأهيل معـــــــــايير 

:المعايير التاليةمن خالل (  غير الحكومي)البناء لقطاع 

.الفنيالكادر -1

.المشاريع المنجزة -2

.واإلداريةالمعايير المالية -3

.معايير المعدات واآلليات-4

:عنصرين رئيسين هماويتم التأهيل من خالل تحقق 

.توفر الحد األدنى من الكوادر األساسية الالزمة للتأهيل-1

.الحصول على الحد األدنى من درجة التقيم الالزمة للتأهيل-2

متطلبات تأهيل متطلبات تأهيل متطلبات تأهيلمتطلبات تأهيل

22

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

المعيارم
درجة التقييم

مالحظات
(أ)فئة % 90(ب)فئة % 75(جــ)فئة % 50(غير مؤهل% )25

سنوات10من أكثر سنوات10←5سنوات5←3سنوات3←1عدد سنوات الخبرة للمكتب1

تاهيل3من أكثر تأهيل3تأهيل2تأهيل1سابقة التأهيل لدي الوزارة2

3
الجهات الحكومية والخاصة المؤهل لديها 

المكتب
جهة3من أكثر جهة3جهة2جهة1

مشاريع8من أكثر مشاريع8مشاريع4مشروع2المنفذةالمشاريع إنجاز شهادات 4

5
مؤهالت وخبرات القدرات البشرية للعاملين

بالمكتب
مهندسين15←10مهندسين10←5مهندسين5

مهندس15من أكثر 
(ةفي التخصصات الرئيسي)

من ذلكأكثر فني2+إداري 2+رسام4اداري2+ رسام 2رسام2العملألداء المطلوبة اإلمكانيات 6

دكتوارة+ سنوات15اكثر من سنوات15←10سنوات10←7سنوات خبرة7حتي الخبرة العلمية والفنية لمؤسس المكتب7

مليون10اكثر من مليون10←5مليون5←2مليون ريال2حتي السابقة و النوعيةلألعمال الحجم المالي 8

= %عددهم/مجموع درجات التقييم نتيجة توصيات التأهيل9

........مستوفي لشروط التأهيل في مجال الهندسة : تخصص رئيسي  التخصصات الهندسية المؤهل بها10

تقرير تأهيل مكتب استشاريالتراخيص والتأهيل الهندسيإدارة 

:المكتب إسم 

22

والقرويةنموذج تقييم مكتب إستشاري طبقا لمعايير وزارة الشؤؤن البلدية 

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

21

الصالحية في اآللية المشتركة للتأهيل المقترحةالجهات صاحبة تحديد 

مكاتب التفتيش المقاول مكتب اإلشراف مكتب التصميم

ينالهيئة السعودية للمهندس ينالهيئة السعودية للمقاول ينالهيئة السعودية للمهندس ينالهيئة السعودية للمهندس يالتراخيص و التسجيل المهن

ينالهيئة السعودية للمهندس ينالهيئة السعودية للمقاول ينالهيئة السعودية للمهندس ينالهيئة السعودية للمهندس اإلعتماد المهني

الشؤون البلدية والقرويةوكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة  التأهيل

الشؤون البلدية والقرويةوكالة الوزارة لتصنيف المقاولين بوزارة  التصنيف

تشريعات جديدة
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23

تقييم شركة مقاوالت طبقا لمعايير حكومة دبينموذج 

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

تعريف التصنيف:

24

ة ي المجال والدرجهو مؤشر لتحديد قدرة وإختصاص المقاول بما يتالءم مع إمكانياته الذاتية والمالية والفنية واإلدارية والتنفيذية لوضعه فالتصنيف 

.المناسبة

أهداف التصنيف:

:تعمل وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين على تحقيق أهداف التصنيف التالية

المساهمة في تنظيم قطاع اإلنشاء والتشغيل والصيانة.

المساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد.

المساهمة في رفع أداء المقاولين لتحقيق الجودة النوعية في تنفيذ المشاريع.

المساهمة في تحقيق المنافسة المتكافئة بين المقاولين.

دور التصنيف في التنمية النوعية للبناء والتشييد:

:للتصنيف دور كبير وفعال في التنمية النوعية للبناء والتشييد من خالل ما يلي

تأهيل الشركات والمؤسسات وتهيئتها للدخول في المنافسات العامة

ها المتفق عليالمساهمة في دعم وتسريع عملية التنمية من خالل تنفيذ المشروعات للقطاعين العام والخاص بكفاءة عالية حسب الشروط والمواصفات

.وبالمدة الزمنية المحددة

المساهمة في توطين الخبرات العالمية بقطاع المقاوالت

المساهمة في تطوير قطاع المقاوالت.

المساهمة في تنفيذ المشاريع الحكومية بجودة عالية.

آلية ومفهوم التصنيف طبقا لمعايير وكالة الوزارة لتصنيف المقاولين

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

نقاط االجتماع

25

دور التصنيف في تطوير أداء المقاولين:

:إن للتصنيف دورًا أساسيًا في تطوير أداء المقاولين وتنظيم عملهم من خالل ما يلي 

 إتباع المقاولين األسس والنظم المحاسبية والمالية والتنظيمية والعمل على تطويرها.

إستقطاب المقاولين للكوادر الفنية واإلدارية للعمل وفق أسس العمل المؤسسي.

توفير المقاولين لألالت والمعدات الالزمة وفقًا لحاجة العمل.

حث المقاولين على إتباع خطة فعالة لتوظيف كفاءات وطنية للقيام باألعمال اإلدارية والفنية.

نيةميداالمساهمة في رفع كفاءات المقاولين بتعريفهم بالبرامج والنظم والمعلومات المالية والفنية واإلدارية من خالل الزيارات المكتبية وال.

حرص المقاولين على رفع كفاءة أدائهم وتطوير إمكانياتهم للحصول على درجات تصنيف أعلى.

منهجية التصنيف

:تركز وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين على منهجية ثابتة بأطر معينة لعملية التصنيف وفقًا آلليات العمل التالية

دراسة وتحليل البيانات والمستندات والنماذج القانونية والمالية والفنية المقدمة من قبل المقاول.

تقويم إمكانيات ات المقدمة وقيام المختصين بالوكالة بزيارة للمقر الرئيسي للمقاول وزيارة ميدانية لمواقع المشاريع التي تحت التنفيذ للتحقق من البيان

.المقاول

ف  صنيأخذ مرئيات الجهات الحكومية المالكة للمشاريع حول أداء المقاول ومستوى تنفيذه للمشاريع وجودة العمل واعتبارها جزءا أساسيًا في الت

رجة تحديد الدتطبيق عناصر ومعايير موحدة لتقويم إمكانيات المقاول المالية والفنية واإلدارية والتنفيذية بأوزان محددة وحسب نماذج قياسية ل

المستحقة للمقاول 

تشريعات جديدة
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30

:بالمباني العقارات الجديدة  في القطاع غير الحكومي  سواء كانتيقصد 

 األرض أو في باطنهاسطح فوق .

 عـن المـؤثرات ة يتحرك بداخلها و أن يكون من شأنها أن توفر له حماية و لو كانت جزئية ضـد المخـاطر الناتجـالفرد أن يستطيع ثابتة أو منشآت

. الخارجيةالطبيعية 

 شيدت بهاالنظر عن المواد التي نقلها بغض يمكن مكانها و متصلة باألرض وال في أو منشآت مستقرة.

:المعدةالقطاع غير الحكومي العقارات الجديدة في الحصر على سبيل المثال وليس 

.العمارات واألبراجو الفيالت و كالمنازل ، للسكنى-

.والمرائبالمخازن، ألغراض التجارة والمكاتب اإلدارية كالمتاجر والفنادق و -

.كالمصانعاالستعمال الصناعي لغرض  -

.و المدارسالمستشفيات و العيادات و الجامعات الجمهور مثل الستقبال -

المباني المستهدفة

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

مكتب التصميم

مكتب اإلشراف

في إنجاز إجراءات طلب التراخيص

في إنجاز إجراءات أعمال التصميم

بناءفي أعمال اإلشراف على تنفيذ ال

يتعاقد مع

يقوم بمهام التفتيش على أعمال كل 
من 

شركة التأمينالمفتش

المقاول

29

يتعاقد مع المـالك

يلزم بشراء وثيقة التأمين من

تفوض

التأميناألطراف ذات العالقة المشتركة في وثيقة 

المقترحةآلية التطبيق 

36

المباني المستهدفة 

الجغرافي النطاق 

الضمانمدة 

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

العدد الجـهة م

2853 الهيئة السعودية للمهندسين 1

431 وكالة الوزارة للشؤون الفنية–وزارة الشؤون البلدية والقروية  2

1663 األمانات-بلدي برنامج  3

27

بحسب الجهاتتحديد قائمة المكاتب الهندسية المسجلة 

العدد الجهة م

2532 (المباني) وكالة تصنيف المقاولين  1

ــــــــــــــــــــ  الهيئة السعودية للمقاولين 2

المسجلة بحسب الجهاتتحديد قائمة المقاولين 

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

26

 المهام الرئيسية لوكالة تصنيف المقاولين:

:  تقوم وكالة الوزارة لشئون تصنيف المقاولين بتحقيق أهداف التصنيف من خالل المهام التالية 

تقويم مقدرة المقاولين المالية والفنية واإلداريــة والتنفيذيــة ، لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم وإختصاصهم  .

 تحديد مجاالت ودرجات التصنيف المحدود المالية لها وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك  .

معايير موحدة وضع أسس موحدة للتقويم والحصول على أسلوب مناسب لتصنيف المقاولين في الدرجات والتخصصات المختلفة عن طريق تطبيق عناصر و  .

 إصدار شهادات التصنيف للمقاولين بالمجاالت والدرجات  .

 توفير المعلومات الالزمة عن  التصنيف والمقاولين المصنفين  .

 تطوير أداء الوكالة وإحداث التغييرات التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها  .

 توعية المقاولين بأهمية التصنيف وآلياته وأثره اإليجابي على أدء المقاولين وتنفيذ المشاريع.

تشريعات جديدة
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وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

31

ودةجأوالمواصفاتأوالحساباتأوالتصميمفيقصورأوأعطالأوأخطاءبسبباإلنشائيةالمكوناتفيخللأوعيبأيوتعني

عليهاالمؤمنلكاتالممتتدعمالتيالتربةأوللصخورالسيئةالحالةمنذلكغيرأوتفسيرهاأوالتربةفحصتقريرأوالموادأوالتصنيع

.األعمالتسليمشهادةإصدارتاريخفيُيكتشفولمقائمالخللأوالعيبهذايكونأنعلىسبق،ممامجموعةأو

 تطبيق كود البناء السعوديالالئحة التنفيذية لنظام العيب الخفي المقترح إضافته إلى تعريف:

فيعيبإلىيرجعأوىالمبنستقرارإأووثباتةقومنتضعفوالتيالواقيةعناصرهاأوةنشائياإلاألعمالفيماديعيبيأ

إصداراريختفياكتشافهيتمولمالعيبعلىالتأمينةفترخاللالمؤمنبهيخطرانعلىإلنشاء،اأوالموقعأوالموادأوالتصميم

.سنوات10الىمينأالتفترهوتصل،التأمينشهادة

 المقترح إضافته إلى نظام تطبيق كود البناء السعوديتعريف العيب الخفي:

المباني المقترحة العيوب الخفية في تعاريف 

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

30

:بالمباني العقارات الجديدة  في القطاع غير الحكومي  سواء كانتيقصد 

 األرض أو في باطنهاسطح فوق .

 عـن المـؤثرات ة يتحرك بداخلها و أن يكون من شأنها أن توفر له حماية و لو كانت جزئية ضـد المخـاطر الناتجـالفرد أن يستطيع ثابتة أو منشآت

. الخارجيةالطبيعية 

 شيدت بهاالنظر عن المواد التي نقلها بغض يمكن مكانها و متصلة باألرض وال في أو منشآت مستقرة.

:المعدةالقطاع غير الحكومي العقارات الجديدة في الحصر على سبيل المثال وليس 

.العمارات واألبراجو الفيالت و كالمنازل ، للسكنى-

.والمرائبالمخازن، ألغراض التجارة والمكاتب اإلدارية كالمتاجر والفنادق و -

.كالمصانعاالستعمال الصناعي لغرض  -

.و المدارسالمستشفيات و العيادات و الجامعات الجمهور مثل الستقبال -

المباني المستهدفة

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

نيــة ومــدة النصــوص القانونيــة المقتــرح إضــافتها فــي نظــام تطبيــق كــود البنــاء الســعودي لتحديــد المســؤولية القانو

:الضمان

إذا كان محل عقد المقاولة إقامة . حت أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن يـنفذها المقاول تمباني 1

داه من إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شي

.وسالمته مباني أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء 

ويبقى االلتزام في التعويض المذكور حتى وإن كان الخلل أو الهدم ناشًئا من عيب في ذات األرض أو رضي صاحب الع. مل 2

.بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة

تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل. 3.

إذا اقتصر عمل المهندس على إعداد التصميم دون اإلشراف على التنفيذ يعتبر مسـؤواٌل فقط عن عيوب التصميم. 4.

أي شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه يعتبر شرطًا باطالً . 5.

32

الضمانالمسؤولية القانونية ومدة تحديد 

وكالة الوزارة للشؤون الفنية

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية 

إدارة الرتاخيص والتأهيل الهنديس

33

األولىالمرحلة

العاصمة–الرياض)الكبرىالخمسباألماناتالرئيسيةالمدننطاقفيالحكوميةغيرالمبانيأنواعجميععلىالتطبيقيتم

.سنواتثالثولمدة(الشرقيةالمنطقة-جدة–المنورةالمدينة-المقدسة

 مراحل التطبيق

تحديد النطاق الجغرافي للتطبيق

الثانيةالمرحلة

ومعالجتهاالتطبيقاتتحديوتحديدالخفيةالعيوبضدبالتأمينالمقاولينإلزامآلليةالنهائيالوضعتقييميتماألولىالمرحلةخالل

.السعوديةالمدنعلىتعميمهايتمثمومن

تشريعات جديدة
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حالة المعاينة في العالم العربي
كما هو معروف في  مهنة معاينة الخسائر تتطلب خبرة 
علمية وخبرة عملية في التأمين /إعادة التأمين، الهندسة، 
المالية  ، و العقود  وأيضا طريقة التعامل مع المؤمن له  
إلى   باإلضافة  اإلنجليزية محادثة وكتابة    اللغة  وإتقان  
الدقة والسرعة في إنجاز المعاينات التي تسند إلى معايني 
المعينات  هذه  وإنجاز  إتقان  أهمية  ننسى  وال  الخسائر 

بصدق وأمانة وشفافية.

وذلك   الكفاءات  هذه  يفتقر  العربي  الوطن  أن  يؤسفنا 
خبرة   تتطلب  التي  المهنة  هذه  ومشقة  صعوبة  بسبب 
التواجد بالمواقع المختلفة   سابقة ومجهوداً  من  خالل 
الجوية    األجواء   ظروف  وفي  المعاينات  إلجراء 
وجود  عدم   وأيضا   ، الصيف  فترة  خالل  وبالذات 
مواصالت متطورة  وسريعة  كما هو موجود في العالم 
اخر  الى  المعاينون من موقع  تنقل  لكي يسهل  الغربي 
وبدون تأخير طبيعة الفرد في الوطن العربي بأنه يفضل 
العمل بالمكاتب أكثر من المواقع ، وحيث أن  الوطن 
العربي  أصال يفتقد بشكل عام كفاءات لصناعة التأمين 
فإن من لديه الخبرة العملية والعلمية المشار إليها أعاله 
سوف لن تكون له مشكلة بالحصول على  وظيفة مكتب 
في احدى شركات التأمين  المحلية براتب مغٍر  وبذلك 
لن يفكر بخوض المجازفة  بالدخول  في مجال معايني 

خسائر ولذا نجد نقصاً من هذا النوع  في المهنة.

مثل  على  للحصول  محددة  شروط  يوجد  ال  وأيضا 
يسهل  مما  العربية  الدول  بعض  في  الترخيص  هذا 
هذا  مثل  على  مؤهلين  الغير  األفراد  بعض  حصول 
الترخيص  مما يؤثر على كفاءة العمل في هذا المجال 
، حيث يتم إسناد معاينات لهم من قبل شركات التأمين  
العلمية  السابقة وشهاداتهم  في خبرتهم  التدقيق  وبدون 
الترخيص ، حيث أن معظم  قبل حصول هؤالء على 
شركات التأمين المحلية تعتمد فقط حصول المعاين الى 
الترخيص الفردي ويعتبرون هذا الترخيص كافياً مما  
يحبط  من لديه الكفاءات الجيدة والخبرة  السابقة في 

مجال التأمين/ إعادة التأمين ، الهندسة، ......إلخ.

تطوير مهنة معاينو خسائر في الوطن العربي تحتاج  الى 
تظافر  جهود جميع الجهات للنهوض بهذه  المهنة ،  ولذا 
طبيعة  من  تتأكد  ان  الحكومية   المؤسسات  على  يجب  
الخبرة العملية والعلمية السابقة  وهل هي تتناسب مع طبيعة 
مهنة معاينو خسائر قبل إصدار تلك  التراخيص الفردية 
الكفاءات  تشجيع  المحلية  التأمين  شركات  على  يتطلب 
المحلية  وذلك من خالل إسناد  عدد كاٍف مـن  المعــاينات  

لكسب  المحليين   المعاينون 
تقديم  مع  الخبرة 
لهم في حالة  المشورة 
ينقصها  تقارير  تقديم 
الفنيـــة  األمور  بعض 
الفرصة  وإعطـــائهم 
فـــي  لالستمرار 
المـهنة  هــــذه 
إســــناد  من  بـــداًل 
المــعاينات  هـــــذه 
للشركات اولألفراد 
االجانب الحـــد من 
اشـــتراطات وطلب  

شركات معيدي التأمين العالمية لشركات التأمين المحلية 
التأمين،   بوالص  في  أجانب  خسائر  معايني  فقط  إلدراج 
وذلك لما له من تأثير سلبي على تشجيع الكفاءات المحلية 

في مهنة معايني الخسائر. 

عرض   خالل  من  المحلية  الكفاءات  صورة   إبراز   
السيرة الذاتية  وانجازات معاينو الخسائر المحليين إلى  
شركات معيدي التأمين األجنبية  إلعطاء فرصة درج 
أسماء معايني خسائر محليين في بوالص التأمين أسوة 

بمعايني الخسائر األجانب .

وبذلك يكون به تشجيع على المنافسة ما بين الكفاءات 
المحلية وشركات معاينو الخسائر األجنبية مما سيعود 
بالفائدة الحًقا على شركات التأمين المحلية بحصولهم 
لمعايني  فرصة  ذلك  يعطي   ، اإلنجازات  أفضل  على 
معيدي  لشركات  كفاءتهم  إلثبات  المحليين  الخسائر 

التأمين العالمية. 

يرغب  لمن  المحليين  للمواطنين  فرص  منح  يتطلب   
في العمل في مجال معاينة الخسائر من فرض شروط 
على هذه الشركات معاينو الخسائر األجنبية التي تعمل 
في الوطن العربي تعيين وتدريب الكفاءات المحلية في 
مجال معاينة الخسائر وهذا سوف يعود بالفائدة  على 
المهني  المجال  هذا  في  لالندماج  اآلخرين  تشجيع  
الشاق   لخلق  كوادر معايني خسائر  محليين  ذوي 
جودة وشهرة  عالمية على مستوى صناعة التأمين في 
يتطلب تضافر جميع  نتيجة جيدة  الى  للوصول  العالم 
الجهات في مجال التأمين ونتمنى أن تكون هنالك عدة 

شركات معاينو خسائر  محلية  ذوو سمعة دولية . 

 سلمان عبدالحميد النصار
شريك ومدير عام شركة المعاينون 

العرب - فرع الكويت
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A M best credit ratings for Arab countries
 This report includes credit rating for all companies rated by AM Best worldwide (we
 will publish the companies from all over Arab Countries), as well as their Outlooks and
 Implications. Credit ratings consist of the Financial Strength Rating (FSR) and Issuer
Credit Rating (ICR) for each company.
 For explanations of rating terminology, please refer to the Guides to Best’s Ratings
 following this report Credit ratings are effective as of 29th February 2020. For current
ratings please visit www.ambest.com

AM Best’s Credit Ratings for Arab Countries
 This report includes credit rating for all companies rated by AM Best worldwide (we
 will publish the companies from all over Arab Countries), as well as their Outlooks and
 Implications. Credit ratings consist of the Financial Strength Rating (FSR) and Issuer
Credit Rating (ICR) for each company.

For explanations of rating terminology, please Click Here. Credit ratings are effective 
as of 29th February 2020. For current ratings please visit www.ambest.com

#AMB Name Ultimate Parent ICR Outlook/
Implication FSR Outlook/

Implication
BAHRAIN

091291

 ACE American
 Insurance
 Company
 (Bahrain
Branch)

aa+ Stable A++ Stable

085489

 Bahrain
 Kuwait
 Insurance
 Company
B.S.C.

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a- Stable A- Stable

087928

 The Bahrain
 National
 Insurance
 Company
BSC ©

 Bahrain
 National
 Holding
 Company
BSC

bbb+ Stable B++ Stable

094316
 FAIR Oil
 & Energy
 Insurance
Syndicate

bbb- Stable B+ Stable

077623
 Life Insurance
 Corporation
 (International)
B.S.C. ©

 Life Insurance
 Corporation of
India

bb Negative B Negative

092458
 Saudi Arabia
 Insurance
 Company
B.S.C. ©

 Mawarid
 Holding
Company

bbb+ Negative B++ Stable

091539
 SNIC
 Insurance
B.S.C. ©

 E.A. Juffali &
Brothers bbb- Negative B+ Negative

088717
 Solidarity
 Bahrain
B.S.C.

 Ithmaar
 Holding
B.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

090250
 Takaful
 International
 Company
BSC

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a- Stable A- Stable

EGYPT

090946  gig Insurance
– Egypt S.A.E

 Gulf Insurance
Group bbb+ Stable B++ Stable

085257
 Misr
 Insurance
Company

 Misr
 Insurance
Holding Co

bbb Stable B++ Stable

092571
 Misr Life
 Insurance
Company

 Misr
 Insurance
Holding Co

bbb Stable B++ Stable

094093
 Orient Takaful
 Insurance
 Company
(S.A.E.)

 Al Futtaim
 Private
Company LLC

A+ Stable A Stable

JORDAN

078183
 Arab Orient
 Insurance
Company

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

bbb+ Stable B++ Stable

091740
 Arabia
 Insurance
 Company -
Jordan

 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

bb+ Negative B Stable

091584
 First
 Insurance
Company

 Ithmaar
 Holding
B.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

092479
 Jordan French
 Insurance
 Company
Limited

bb+ Positive B Positive

088866
 Jordan
 Insurance
Company Plc.

bb+ Stable B Stable

078963
 Jordan
 International
 Insurance
Company

bb+ Stable B Stable

089837
 Middle East
 Insurance
Company Plc.

bbb- Negative B+ Negative

092539
 National
 Insurance
Company

bb- Positive B- Positive

KUWAIT

086804
 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

090950

 Gulf
 Insurance and
 Reinsurance
 Company
 K.S.C.
(Closed)

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a Negative A Negative

090842
 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a Negative A Negative

085576
 Kuwait
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

085585
 Kuwait
 Reinsurance
 Company
K.S.C.P.

 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

LEBANON

090592

 Al Ittihad
 Al Watani
 (L’Union
 Nationale)
 Societe
 Generale
 d’Assurances
 du Proche
Orient, sal

 Nasco
 Ultimate
 Holding
Limited

bbb-u Negative B+ u Negative

089190
 Arab
 Reinsurance
Company SAL

bbb- Negative B+ Negative

091312
 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

bbb Negative B++ Negative

092115
 Bankers
 Assurance
S.A.L.

 Nasco
 Ultimate
Limited

bbb-u Negative B+ u Negative

MOROCCO

084052
 Socitété
 Centrale de
Réassurance

 Caisse de
 Depot de
Gestion

bbb Stable B++ Stable

OMAN

078110

 National
 Life General
 Insurance
 Company
SAOG

 Oman Intl
 Development
 & Investment
Co

bbb+ Stable B++ Stable

QATAR

085452

 Qatar General
 Insurance &
 Reinsurance
 Company
QPSC

 Qatar General
 Insurance
 & Reins Co
QPSC

a- Negative A- Negative

078335
 Qatar
 Insurance
 Company
Q.S.P.C.

 Qatar
 Insurance
 Company
Q.S.P.C.

a Negative A Negative

078631
 Qatar Islamic
 Insurance
 Group
Q.P.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

TUNISIA

083349
 Société
 Tunisienne de
Réassurance

bbb- Stable B+ Stable

UNITED ARAB EMIRATES

090708
 Abu Dhabi
 National
 Takaful
Company

a- Positive A- Positive

090714

 Al-Sagr
 National
 Insurance
 Company
P.S.C.

bbb- Stable B+ Stable

078732
 Alliance
 Insurance
(PSC)

a- Stable A- Stable

090584
 Dubai
 Insurance
 Company
(PSC)

a- Stable A- Stable

090716

 Dubai
 National
 Insurance &
 Reinsurance
P.S.C.

bbb+ Positive B++ Positive

085401
 Emirates
 Insurance
 Company
P.J.S.C

a- Stable A- Stable

093386

 General
 Insurance
 Corporation
 of India (Dubai
Branch)

a- Negative A- Negative

092966  Insurance
House P.S.C. bbb- Stable B+ Stable

090718

 National
 General
 Insurance
 Company
(P.J.S.C.)

a- Stable A- Stable

092651

 National
 Takaful
 Company
(Watania)
PJSC

 MB Holding
Company LLC bb+ Positive B Positive

090644  Noor Takaful
Family PJSC

 Noor
 Investment
Group LLC

bb u Developing B u Developing

090591  Noor Takaful
General PJSC

 Noor
 Investment
Group LLC

bb u Developing B u Developing

078177
 Oman
 Insurance
 Company
P.S.C.

 Mashreqbank
psc a Negative A Negative

078593
 Orient
 Insurance
PJSC

 Al Futtaim
 Private
Company LLC

a+ Stable A Stable

090357
 Fidelity United
 Insurance
P.J.S.C.

bbb Stable B++ Stable
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A M best credit ratings for Arab countries

AM Best’s Credit Ratings for Arab Countries
 This report includes credit rating for all companies rated by AM Best worldwide (we
 will publish the companies from all over Arab Countries), as well as their Outlooks and
 Implications. Credit ratings consist of the Financial Strength Rating (FSR) and Issuer
Credit Rating (ICR) for each company.

For explanations of rating terminology, please Click Here. Credit ratings are effective 
as of 29th February 2020. For current ratings please visit www.ambest.com

#AMB Name Ultimate Parent ICR Outlook/
Implication FSR Outlook/

Implication
BAHRAIN

091291

 ACE American
 Insurance
 Company
 (Bahrain
Branch)

aa+ Stable A++ Stable

085489

 Bahrain
 Kuwait
 Insurance
 Company
B.S.C.

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a- Stable A- Stable

087928

 The Bahrain
 National
 Insurance
 Company
BSC ©

 Bahrain
 National
 Holding
 Company
BSC

bbb+ Stable B++ Stable

094316
 FAIR Oil
 & Energy
 Insurance
Syndicate

bbb- Stable B+ Stable

077623
 Life Insurance
 Corporation
 (International)
B.S.C. ©

 Life Insurance
 Corporation of
India

bb Negative B Negative

092458
 Saudi Arabia
 Insurance
 Company
B.S.C. ©

 Mawarid
 Holding
Company

bbb+ Negative B++ Stable

091539
 SNIC
 Insurance
B.S.C. ©

 E.A. Juffali &
Brothers bbb- Negative B+ Negative

088717
 Solidarity
 Bahrain
B.S.C.

 Ithmaar
 Holding
B.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

090250
 Takaful
 International
 Company
BSC

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a- Stable A- Stable

EGYPT

090946  gig Insurance
– Egypt S.A.E

 Gulf Insurance
Group bbb+ Stable B++ Stable

085257
 Misr
 Insurance
Company

 Misr
 Insurance
Holding Co

bbb Stable B++ Stable

092571
 Misr Life
 Insurance
Company

 Misr
 Insurance
Holding Co

bbb Stable B++ Stable

094093
 Orient Takaful
 Insurance
 Company
(S.A.E.)

 Al Futtaim
 Private
Company LLC

A+ Stable A Stable

JORDAN

078183
 Arab Orient
 Insurance
Company

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

bbb+ Stable B++ Stable

091740
 Arabia
 Insurance
 Company -
Jordan

 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

bb+ Negative B Stable

091584
 First
 Insurance
Company

 Ithmaar
 Holding
B.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

092479
 Jordan French
 Insurance
 Company
Limited

bb+ Positive B Positive

088866
 Jordan
 Insurance
Company Plc.

bb+ Stable B Stable

078963
 Jordan
 International
 Insurance
Company

bb+ Stable B Stable

089837
 Middle East
 Insurance
Company Plc.

bbb- Negative B+ Negative

092539
 National
 Insurance
Company

bb- Positive B- Positive

KUWAIT

086804
 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

090950

 Gulf
 Insurance and
 Reinsurance
 Company
 K.S.C.
(Closed)

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a Negative A Negative

090842
 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a Negative A Negative

085576
 Kuwait
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

085585
 Kuwait
 Reinsurance
 Company
K.S.C.P.

 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

LEBANON

090592

 Al Ittihad
 Al Watani
 (L’Union
 Nationale)
 Societe
 Generale
 d’Assurances
 du Proche
Orient, sal

 Nasco
 Ultimate
 Holding
Limited

bbb-u Negative B+ u Negative

089190
 Arab
 Reinsurance
Company SAL

bbb- Negative B+ Negative

091312
 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

bbb Negative B++ Negative

092115
 Bankers
 Assurance
S.A.L.

 Nasco
 Ultimate
Limited

bbb-u Negative B+ u Negative

MOROCCO

084052
 Socitété
 Centrale de
Réassurance

 Caisse de
 Depot de
Gestion

bbb Stable B++ Stable

OMAN

078110

 National
 Life General
 Insurance
 Company
SAOG

 Oman Intl
 Development
 & Investment
Co

bbb+ Stable B++ Stable

QATAR

085452

 Qatar General
 Insurance &
 Reinsurance
 Company
QPSC

 Qatar General
 Insurance
 & Reins Co
QPSC

a- Negative A- Negative

078335
 Qatar
 Insurance
 Company
Q.S.P.C.

 Qatar
 Insurance
 Company
Q.S.P.C.

a Negative A Negative

078631
 Qatar Islamic
 Insurance
 Group
Q.P.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

TUNISIA

083349
 Société
 Tunisienne de
Réassurance

bbb- Stable B+ Stable

UNITED ARAB EMIRATES

090708
 Abu Dhabi
 National
 Takaful
Company

a- Positive A- Positive

090714

 Al-Sagr
 National
 Insurance
 Company
P.S.C.

bbb- Stable B+ Stable

078732
 Alliance
 Insurance
(PSC)

a- Stable A- Stable

090584
 Dubai
 Insurance
 Company
(PSC)

a- Stable A- Stable

090716

 Dubai
 National
 Insurance &
 Reinsurance
P.S.C.

bbb+ Positive B++ Positive

085401
 Emirates
 Insurance
 Company
P.J.S.C

a- Stable A- Stable

093386

 General
 Insurance
 Corporation
 of India (Dubai
Branch)

a- Negative A- Negative

092966  Insurance
House P.S.C. bbb- Stable B+ Stable

090718

 National
 General
 Insurance
 Company
(P.J.S.C.)

a- Stable A- Stable

092651

 National
 Takaful
 Company
(Watania)
PJSC

 MB Holding
Company LLC bb+ Positive B Positive

090644  Noor Takaful
Family PJSC

 Noor
 Investment
Group LLC

bb u Developing B u Developing

090591  Noor Takaful
General PJSC

 Noor
 Investment
Group LLC

bb u Developing B u Developing

078177
 Oman
 Insurance
 Company
P.S.C.

 Mashreqbank
psc a Negative A Negative

078593
 Orient
 Insurance
PJSC

 Al Futtaim
 Private
Company LLC

a+ Stable A Stable

090357
 Fidelity United
 Insurance
P.J.S.C.

bbb Stable B++ Stable
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AM Best’s Credit Ratings for Arab Countries
 This report includes credit rating for all companies rated by AM Best worldwide (we
 will publish the companies from all over Arab Countries), as well as their Outlooks and
 Implications. Credit ratings consist of the Financial Strength Rating (FSR) and Issuer
Credit Rating (ICR) for each company.

For explanations of rating terminology, please Click Here. Credit ratings are effective 
as of 29th February 2020. For current ratings please visit www.ambest.com

#AMB Name Ultimate Parent ICR Outlook/
Implication FSR Outlook/

Implication
BAHRAIN

091291

 ACE American
 Insurance
 Company
 (Bahrain
Branch)

aa+ Stable A++ Stable

085489

 Bahrain
 Kuwait
 Insurance
 Company
B.S.C.

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a- Stable A- Stable

087928

 The Bahrain
 National
 Insurance
 Company
BSC ©

 Bahrain
 National
 Holding
 Company
BSC

bbb+ Stable B++ Stable

094316
 FAIR Oil
 & Energy
 Insurance
Syndicate

bbb- Stable B+ Stable

077623
 Life Insurance
 Corporation
 (International)
B.S.C. ©

 Life Insurance
 Corporation of
India

bb Negative B Negative

092458
 Saudi Arabia
 Insurance
 Company
B.S.C. ©

 Mawarid
 Holding
Company

bbb+ Negative B++ Stable

091539
 SNIC
 Insurance
B.S.C. ©

 E.A. Juffali &
Brothers bbb- Negative B+ Negative

088717
 Solidarity
 Bahrain
B.S.C.

 Ithmaar
 Holding
B.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

090250
 Takaful
 International
 Company
BSC

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a- Stable A- Stable

EGYPT

090946  gig Insurance
– Egypt S.A.E

 Gulf Insurance
Group bbb+ Stable B++ Stable

085257
 Misr
 Insurance
Company

 Misr
 Insurance
Holding Co

bbb Stable B++ Stable

092571
 Misr Life
 Insurance
Company

 Misr
 Insurance
Holding Co

bbb Stable B++ Stable

094093
 Orient Takaful
 Insurance
 Company
(S.A.E.)

 Al Futtaim
 Private
Company LLC

A+ Stable A Stable

JORDAN

078183
 Arab Orient
 Insurance
Company

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

bbb+ Stable B++ Stable

091740
 Arabia
 Insurance
 Company -
Jordan

 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

bb+ Negative B Stable

091584
 First
 Insurance
Company

 Ithmaar
 Holding
B.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

092479
 Jordan French
 Insurance
 Company
Limited

bb+ Positive B Positive

088866
 Jordan
 Insurance
Company Plc.

bb+ Stable B Stable

078963
 Jordan
 International
 Insurance
Company

bb+ Stable B Stable

089837
 Middle East
 Insurance
Company Plc.

bbb- Negative B+ Negative

092539
 National
 Insurance
Company

bb- Positive B- Positive

KUWAIT

086804
 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

090950

 Gulf
 Insurance and
 Reinsurance
 Company
 K.S.C.
(Closed)

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a Negative A Negative

090842
 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a Negative A Negative

085576
 Kuwait
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

085585
 Kuwait
 Reinsurance
 Company
K.S.C.P.

 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

LEBANON

090592

 Al Ittihad
 Al Watani
 (L’Union
 Nationale)
 Societe
 Generale
 d’Assurances
 du Proche
Orient, sal

 Nasco
 Ultimate
 Holding
Limited

bbb-u Negative B+ u Negative

089190
 Arab
 Reinsurance
Company SAL

bbb- Negative B+ Negative

091312
 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

bbb Negative B++ Negative

092115
 Bankers
 Assurance
S.A.L.

 Nasco
 Ultimate
Limited

bbb-u Negative B+ u Negative

MOROCCO

084052
 Socitété
 Centrale de
Réassurance

 Caisse de
 Depot de
Gestion

bbb Stable B++ Stable

OMAN

078110

 National
 Life General
 Insurance
 Company
SAOG

 Oman Intl
 Development
 & Investment
Co

bbb+ Stable B++ Stable

QATAR

085452

 Qatar General
 Insurance &
 Reinsurance
 Company
QPSC

 Qatar General
 Insurance
 & Reins Co
QPSC

a- Negative A- Negative

078335
 Qatar
 Insurance
 Company
Q.S.P.C.

 Qatar
 Insurance
 Company
Q.S.P.C.

a Negative A Negative

078631
 Qatar Islamic
 Insurance
 Group
Q.P.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

TUNISIA

083349
 Société
 Tunisienne de
Réassurance

bbb- Stable B+ Stable

UNITED ARAB EMIRATES

090708
 Abu Dhabi
 National
 Takaful
Company

a- Positive A- Positive

090714

 Al-Sagr
 National
 Insurance
 Company
P.S.C.

bbb- Stable B+ Stable

078732
 Alliance
 Insurance
(PSC)

a- Stable A- Stable

090584
 Dubai
 Insurance
 Company
(PSC)

a- Stable A- Stable

090716

 Dubai
 National
 Insurance &
 Reinsurance
P.S.C.

bbb+ Positive B++ Positive

085401
 Emirates
 Insurance
 Company
P.J.S.C

a- Stable A- Stable

093386

 General
 Insurance
 Corporation
 of India (Dubai
Branch)

a- Negative A- Negative

092966  Insurance
House P.S.C. bbb- Stable B+ Stable

090718

 National
 General
 Insurance
 Company
(P.J.S.C.)

a- Stable A- Stable

092651

 National
 Takaful
 Company
(Watania)
PJSC

 MB Holding
Company LLC bb+ Positive B Positive

090644  Noor Takaful
Family PJSC

 Noor
 Investment
Group LLC

bb u Developing B u Developing

090591  Noor Takaful
General PJSC

 Noor
 Investment
Group LLC

bb u Developing B u Developing

078177
 Oman
 Insurance
 Company
P.S.C.

 Mashreqbank
psc a Negative A Negative

078593
 Orient
 Insurance
PJSC

 Al Futtaim
 Private
Company LLC

a+ Stable A Stable

090357
 Fidelity United
 Insurance
P.J.S.C.

bbb Stable B++ Stable
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A M best credit ratings for Arab countries

AM Best’s Credit Ratings for Arab Countries
 This report includes credit rating for all companies rated by AM Best worldwide (we
 will publish the companies from all over Arab Countries), as well as their Outlooks and
 Implications. Credit ratings consist of the Financial Strength Rating (FSR) and Issuer
Credit Rating (ICR) for each company.

For explanations of rating terminology, please Click Here. Credit ratings are effective 
as of 29th February 2020. For current ratings please visit www.ambest.com

#AMB Name Ultimate Parent ICR Outlook/
Implication FSR Outlook/

Implication
BAHRAIN

091291

 ACE American
 Insurance
 Company
 (Bahrain
Branch)

aa+ Stable A++ Stable

085489

 Bahrain
 Kuwait
 Insurance
 Company
B.S.C.

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a- Stable A- Stable

087928

 The Bahrain
 National
 Insurance
 Company
BSC ©

 Bahrain
 National
 Holding
 Company
BSC

bbb+ Stable B++ Stable

094316
 FAIR Oil
 & Energy
 Insurance
Syndicate

bbb- Stable B+ Stable

077623
 Life Insurance
 Corporation
 (International)
B.S.C. ©

 Life Insurance
 Corporation of
India

bb Negative B Negative

092458
 Saudi Arabia
 Insurance
 Company
B.S.C. ©

 Mawarid
 Holding
Company

bbb+ Negative B++ Stable

091539
 SNIC
 Insurance
B.S.C. ©

 E.A. Juffali &
Brothers bbb- Negative B+ Negative

088717
 Solidarity
 Bahrain
B.S.C.

 Ithmaar
 Holding
B.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

090250
 Takaful
 International
 Company
BSC

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a- Stable A- Stable

EGYPT

090946  gig Insurance
– Egypt S.A.E

 Gulf Insurance
Group bbb+ Stable B++ Stable

085257
 Misr
 Insurance
Company

 Misr
 Insurance
Holding Co

bbb Stable B++ Stable

092571
 Misr Life
 Insurance
Company

 Misr
 Insurance
Holding Co

bbb Stable B++ Stable

094093
 Orient Takaful
 Insurance
 Company
(S.A.E.)

 Al Futtaim
 Private
Company LLC

A+ Stable A Stable

JORDAN

078183
 Arab Orient
 Insurance
Company

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

bbb+ Stable B++ Stable

091740
 Arabia
 Insurance
 Company -
Jordan

 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

bb+ Negative B Stable

091584
 First
 Insurance
Company

 Ithmaar
 Holding
B.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

092479
 Jordan French
 Insurance
 Company
Limited

bb+ Positive B Positive

088866
 Jordan
 Insurance
Company Plc.

bb+ Stable B Stable

078963
 Jordan
 International
 Insurance
Company

bb+ Stable B Stable

089837
 Middle East
 Insurance
Company Plc.

bbb- Negative B+ Negative

092539
 National
 Insurance
Company

bb- Positive B- Positive

KUWAIT

086804
 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

090950

 Gulf
 Insurance and
 Reinsurance
 Company
 K.S.C.
(Closed)

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a Negative A Negative

090842
 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

 Gulf Insurance
 Group
K.S.C.P.

a Negative A Negative

085576
 Kuwait
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

085585
 Kuwait
 Reinsurance
 Company
K.S.C.P.

 Al Ahleia
 Insurance
 Company
S.A.K.P.

a- Stable A- Stable

LEBANON

090592

 Al Ittihad
 Al Watani
 (L’Union
 Nationale)
 Societe
 Generale
 d’Assurances
 du Proche
Orient, sal

 Nasco
 Ultimate
 Holding
Limited

bbb-u Negative B+ u Negative

089190
 Arab
 Reinsurance
Company SAL

bbb- Negative B+ Negative

091312
 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

 Arabia
 Insurance
 Company
s.a.l.

bbb Negative B++ Negative

092115
 Bankers
 Assurance
S.A.L.

 Nasco
 Ultimate
Limited

bbb-u Negative B+ u Negative

MOROCCO

084052
 Socitété
 Centrale de
Réassurance

 Caisse de
 Depot de
Gestion

bbb Stable B++ Stable

OMAN

078110

 National
 Life General
 Insurance
 Company
SAOG

 Oman Intl
 Development
 & Investment
Co

bbb+ Stable B++ Stable

QATAR

085452

 Qatar General
 Insurance &
 Reinsurance
 Company
QPSC

 Qatar General
 Insurance
 & Reins Co
QPSC

a- Negative A- Negative

078335
 Qatar
 Insurance
 Company
Q.S.P.C.

 Qatar
 Insurance
 Company
Q.S.P.C.

a Negative A Negative

078631
 Qatar Islamic
 Insurance
 Group
Q.P.S.C.

bbb+ Stable B++ Stable

TUNISIA

083349
 Société
 Tunisienne de
Réassurance

bbb- Stable B+ Stable

UNITED ARAB EMIRATES

090708
 Abu Dhabi
 National
 Takaful
Company

a- Positive A- Positive

090714

 Al-Sagr
 National
 Insurance
 Company
P.S.C.

bbb- Stable B+ Stable

078732
 Alliance
 Insurance
(PSC)

a- Stable A- Stable

090584
 Dubai
 Insurance
 Company
(PSC)

a- Stable A- Stable

090716

 Dubai
 National
 Insurance &
 Reinsurance
P.S.C.

bbb+ Positive B++ Positive

085401
 Emirates
 Insurance
 Company
P.J.S.C

a- Stable A- Stable

093386

 General
 Insurance
 Corporation
 of India (Dubai
Branch)

a- Negative A- Negative

092966  Insurance
House P.S.C. bbb- Stable B+ Stable

090718

 National
 General
 Insurance
 Company
(P.J.S.C.)

a- Stable A- Stable

092651

 National
 Takaful
 Company
(Watania)
PJSC

 MB Holding
Company LLC bb+ Positive B Positive

090644  Noor Takaful
Family PJSC

 Noor
 Investment
Group LLC

bb u Developing B u Developing

090591  Noor Takaful
General PJSC

 Noor
 Investment
Group LLC

bb u Developing B u Developing

078177
 Oman
 Insurance
 Company
P.S.C.

 Mashreqbank
psc a Negative A Negative

078593
 Orient
 Insurance
PJSC

 Al Futtaim
 Private
Company LLC

a+ Stable A Stable

090357
 Fidelity United
 Insurance
P.J.S.C.

bbb Stable B++ Stable
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 GUIDE TO BEST’S ISSUER CREDIT RATINGS – )ICR(  
A Best’s Issuer Credit Rating )ICR( is an independent opinion of an entity’s ability to meet its ongoing financial obligations and can be issued on either a long- or short-term basis. A Long-Term ICR is an 
opinion of an entity’s ability to meet its ongoing senior financial obligations, while a Short-Term ICR is an opinion of an entity’s ability to meet its ongoing financial obligations with original maturities 
generally less than one year. An ICR is an opinion regarding the relative future credit risk of an entity. Credit risk is the risk that an entity may not meet its contractual financial obligations as they come 
due. An ICR does not address any other risk. In addition, an ICR is not a recommendation to buy, sell or hold any securities, contracts or any other financial obligations, nor does it address the suitability of 
any particular financial obligation for a specific purpose or purchaser. An ICR may be displayed with a rating identifier or modifier that denotes a unique aspect of the opinion. 

Best’s Long-Term Issuer Credit Rating )Long-Term ICR( Scale 
Rating 
Categories 

Rating 
Symbols 

Rating 
Notches* 

Category Definitions 

Exceptional aaa - Assigned to entities that have, in our opinion, an exceptional ability to meet their ongoing senior financial obligations. 
Superior aa aa+ / aa- Assigned to entities that have, in our opinion, a superior ability to meet their ongoing senior financial obligations. 
Excellent a a+ / a- Assigned to entities that have, in our opinion, an excellent ability to meet their ongoing senior financial obligations. 
Good bbb bbb+ / bbb- Assigned to entities that have, in our opinion, a good ability to meet their ongoing senior financial obligations. 

Fair bb bb+ / bb- Assigned to entities that have, in our opinion, a fair ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is vulnerable to adverse 
changes in industry and economic conditions. 

Marginal b b+ / b- Assigned to entities that have, in our opinion, a marginal ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is vulnerable to 
adverse changes in industry and economic conditions. 

Weak ccc ccc+ / ccc- Assigned to entities that have, in our opinion, a weak ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is vulnerable to adverse 
changes in industry and economic conditions. 

Very Weak cc - Assigned to entities that have, in our opinion, a very weak ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is very vulnerable 
to adverse changes in industry and economic conditions. 

Poor c - Assigned to entities that have, in our opinion, a poor ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is extremely vulnerable 
to adverse changes in industry and economic conditions. 

* Best’s Long-Term Issuer Credit Rating Categories from “aa” to “ccc” include Rating Notches to reflect a gradation within the category to indicate whether credit quality is near the top or bottom of a particular 
Rating Category. Rating Notches are expressed with a “+” (plus) or “-” (minus). 
 

Best’s Short-Term Issuer Credit Rating )Short-Term ICR( Scale 
Rating 
Categories 

Rating 
Symbols 

Category Definitions 

Strongest AMB-1+ Assigned to entities that have, in our opinion, the strongest ability to repay their short-term financial obligations. 
Outstanding AMB-1 Assigned to entities that have, in our opinion, an outstanding ability to repay their short-term financial obligations. 
Satisfactory AMB-2 Assigned to entities that have, in our opinion, a satisfactory ability to repay their short-term financial obligations. 

Adequate AMB-3 Assigned to entities that have, in our opinion, an adequate ability to repay their short-term financial obligations; however, adverse industry or economic conditions 
likely will reduce their capacity to meet their financial commitments. 

Questionable AMB-4 Assigned to entities that have, in our opinion, questionable credit quality and are vulnerable to adverse economic or other external changes, which could have a 
marked impact on their ability to meet their financial commitments. 

Long- and Short-Term Issuer Credit Non-Rating Designations 
Designation 
Symbols 

Designation Definitions 

d Status assigned to entities )excluding insurers( that are in default or when a bankruptcy petition or similar action has been filed and made public. 

e Status assigned to insurers that are publicly placed, via court order into conservation or rehabilitation, or the international equivalent, or in the absence of a court order, clear 
regulatory action has been taken to delay or otherwise limit policyholder payments. 

f Status assigned to insurers that are publicly placed via court order into liquidation after a finding of insolvency, or the international equivalent. 

s Status assigned to rated entities to suspend the outstanding ICR when sudden and significant events impact operations and rating implications cannot be evaluated due to a lack of 
timely or adequate information; or in cases where continued maintenance of the previously published rating opinion is in violation of evolving regulatory requirements. 

nr Status assigned to entities that are not rated; may include previously rated entities or entities that have never been rated by AM Best. 

Rating Disclosure: Use and Limitations 
A Best’s Credit Rating )BCR( is a forward-looking independent and objective opinion regarding an insurer’s, issuer’s or financial obligation’s relative creditworthiness. The opinion represents a comprehensive 
analysis consisting of a quantitative and qualitative evaluation of balance sheet strength, operating performance, business profile and enterprise risk management or, where appropriate, the specific nature 
and details of a security. Because a BCR is a forward-looking opinion as of the date it is released, it cannot be considered as a fact or guarantee of future credit quality and therefore cannot be described as 
accurate or inaccurate. A BCR is a relative measure of risk that implies credit quality and is assigned using a scale with a defined population of categories and notches. Entities or obligations assigned the 
same BCR symbol developed using the same scale, should not be viewed as completely identical in terms of credit quality. Alternatively, they are alike in category )or notches within a category(, but given 
there is a prescribed progression of categories )and notches( used in assigning the ratings of a much larger population of entities or obligations, the categories )notches( cannot mirror the precise subtleties 
of risk that are inherent within similarly rated entities or obligations. While a BCR reflects the opinion of A.M. Best Rating Services, Inc. )AM Best( of relative creditworthiness, it is not an indicator or predictor 
of defined impairment or default probability with respect to any specific insurer, issuer or financial obligation. A BCR is not investment advice, nor should it be construed as a consulting or advisory 
service, as such; it is not intended to be utilized as a recommendation to purchase, hold or terminate any insurance policy, contract, security or any other financial obligation, nor does it address the 
suitability of any particular policy or contract for a specific purpose or purchaser. Users of a BCR should not rely on it in making any investment decision; however, if used, the BCR must be considered as 
only one factor. Users must make their own evaluation of each investment decision. A BCR opinion is provided on an “as is” basis without any expressed or implied warranty. In addition, a BCR may be 
changed, suspended or withdrawn at any time for any reason at the sole discretion of AM Best. 

For the most current version, visit www.ambest.com/ratings/index.html. BCRs are distributed via the AM Best website at www.ambest.com. For additional information regarding the development of a BCR and 
other rating-related information and definitions, including outlooks, modifiers, identifiers and affiliation codes, please refer to the report titled “Guide to Best’s Credit Ratings” available at no charge on the AM 
Best website. BCRs are proprietary and may not be reproduced without permission. 
Copyright © 2020 by A.M. Best Company, Inc. and/or its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED. Version 121719 
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GUIDE TO BEST’S FINANCIAL STRENGTH RATINGS – )FSR(  
A Best’s Financial Strength Rating )FSR( is an independent opinion of an insurer’s financial strength and ability to meet its ongoing insurance policy and contract obligations. An FSR is 
not assigned to specific insurance policies or contracts and does not address any other risk, including, but not limited to, an insurer’s claims-payment policies or procedures; the ability 
of the insurer to dispute or deny claims payment on grounds of misrepresentation or fraud; or any specific liability contractually borne by the policy or contract holder. An FSR is not a 
recommendation to purchase, hold or terminate any insurance policy, contract or any other financial obligation issued by an insurer, nor does it address the suitability of any particular 
policy or contract for a specific purpose or purchaser. In addition, an FSR may be displayed with a rating identifier, modifier or affiliation code that denotes a unique aspect of 
the opinion. 

Best’s Financial Strength Rating (FSR) Scale 
Rating 
Categories 

Rating 
Symbols 

Rating 
Notches* 

Category Definitions 

Superior A+ A++ Assigned to insurance companies that have, in our opinion, a superior ability to meet their ongoing insurance obligations. 
Excellent A A- Assigned to insurance companies that have, in our opinion, an excellent ability to meet their ongoing insurance obligations. 
Good B+ B++ Assigned to insurance companies that have, in our opinion, a good ability to meet their ongoing insurance obligations. 

Fair B B- Assigned to insurance companies that have, in our opinion, a fair ability to meet their ongoing insurance obligations. Financial strength is vulnerable 
to adverse changes in underwriting and economic conditions. 

Marginal C+ C++ Assigned to insurance companies that have, in our opinion, a marginal ability to meet their ongoing insurance obligations. Financial strength is vulnerable 
to adverse changes in underwriting and economic conditions. 

Weak C C- Assigned to insurance companies that have, in our opinion, a weak ability to meet their ongoing insurance obligations. Financial strength is very 
vulnerable to adverse changes in underwriting and economic conditions. 

Poor D - Assigned to insurance companies that have, in our opinion, a poor ability to meet their ongoing insurance obligations. Financial strength is extremely 
vulnerable to adverse changes in underwriting and economic conditions. 

* Each Best’s Financial Strength Rating Category from “A+” to “C” includes a Rating Notch to reflect a gradation of financial strength within the category. A Rating Notch is 
expressed with either a second plus “+” or a minus “-”. 

Financial Strength Non-Rating Designations 
Designation 
Symbols 

Designation Definitions 

E Status assigned to insurers that are publicly placed, via court order into conservation or rehabilitation, or the international equivalent, or in the absence of a court order, clear 
regulatory action has been taken to delay or otherwise limit policyholder payments. 

F Status assigned to insurers that are publicly placed via court order into liquidation after a finding of insolvency, or the international equivalent. 

S Status assigned to rated insurance companies to suspend the outstanding FSR when sudden and significant events impact operations and rating implications cannot be evaluated due 
to a lack of timely or adequate information; or in cases where continued maintenance of the previously published rating opinion is in violation of evolving regulatory requirements. 

NR Status assigned to insurance companies that are not rated; may include previously rated insurance companies or insurance companies that have never been rated by AM Best. 

Rating Disclosure – Use and Limitations 
A Best’s Credit Rating )BCR( is a forward-looking independent and objective opinion regarding an insurer’s, issuer’s or financial obligation’s relative creditworthiness. 
The opinion represents a comprehensive analysis consisting of a quantitative and qualitative evaluation of balance sheet strength, operating performance, business profile 
and enterprise risk management or, where appropriate, the specific nature and details of a security. Because a BCR is a forward-looking opinion as of the date it is released, 
it cannot be considered as a fact or guarantee of future credit quality and therefore cannot be described as accurate or inaccurate. A BCR is a relative measure of risk that 
implies credit quality and is assigned using a scale with a defined population of categories and notches. 
Entities or obligations assigned the same BCR symbol developed using the same scale, should not be viewed as completely identical in terms of credit quality. 
Alternatively, they are alike in category )or notches within a category(, but given there is a prescribed progression of categories )and notches( used in assigning the ratings 
of a much larger population of entities or obligations, the categories )notches( cannot mirror the precise subtleties of risk that are inherent within similarly rated entities or 
obligations. While a BCR reflects the opinion of A.M. Best Rating Services, Inc. )AM Best( of relative creditworthiness, it is not an indicator or predictor of defined 
impairment or default probability with respect to any specific insurer, issuer or financial obligation. A BCR is not investment advice, nor should it be construed as a 
consulting or advisory service, as such; it is not intended to be utilized as a recommendation to purchase, hold or terminate any insurance policy, contract, security or any 
other financial obligation, nor does it address the suitability of any particular policy or contract for a specific purpose or purchaser. Users of a BCR should not rely on it in 
making any investment decision; however, if used, the BCR must be considered as only one factor. Users must make their own evaluation of each investment decision. A 
BCR opinion is provided on an “as is” basis without any expressed or implied warranty. In addition, a BCR may be changed, suspended or withdrawn at any time 
for any reason at the sole discretion of AM Best. 
For the most current version, visit www.ambest.com/ratings/index.html. BCRs are distributed via the AM Best website at www.ambest.com. For additional information regarding 
the development of a BCR and other rating-related information and definitions, including outlooks, modifiers, identifiers and affiliation codes, please refer to the report titled 
“Guide to Best’s Credit Ratings” available at no charge on the AM Best website. BCRs are proprietary and may not be reproduced without permission. 
Copyright © 2020 by A.M. Best Company, Inc. and/or its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.                                                                         Version 121719 
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 GUIDE TO BEST’S ISSUER CREDIT RATINGS – )ICR(  
A Best’s Issuer Credit Rating )ICR( is an independent opinion of an entity’s ability to meet its ongoing financial obligations and can be issued on either a long- or short-term basis. A Long-Term ICR is an 
opinion of an entity’s ability to meet its ongoing senior financial obligations, while a Short-Term ICR is an opinion of an entity’s ability to meet its ongoing financial obligations with original maturities 
generally less than one year. An ICR is an opinion regarding the relative future credit risk of an entity. Credit risk is the risk that an entity may not meet its contractual financial obligations as they come 
due. An ICR does not address any other risk. In addition, an ICR is not a recommendation to buy, sell or hold any securities, contracts or any other financial obligations, nor does it address the suitability of 
any particular financial obligation for a specific purpose or purchaser. An ICR may be displayed with a rating identifier or modifier that denotes a unique aspect of the opinion. 

Best’s Long-Term Issuer Credit Rating )Long-Term ICR( Scale 
Rating 
Categories 

Rating 
Symbols 

Rating 
Notches* 

Category Definitions 

Exceptional aaa - Assigned to entities that have, in our opinion, an exceptional ability to meet their ongoing senior financial obligations. 
Superior aa aa+ / aa- Assigned to entities that have, in our opinion, a superior ability to meet their ongoing senior financial obligations. 
Excellent a a+ / a- Assigned to entities that have, in our opinion, an excellent ability to meet their ongoing senior financial obligations. 
Good bbb bbb+ / bbb- Assigned to entities that have, in our opinion, a good ability to meet their ongoing senior financial obligations. 

Fair bb bb+ / bb- Assigned to entities that have, in our opinion, a fair ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is vulnerable to adverse 
changes in industry and economic conditions. 

Marginal b b+ / b- Assigned to entities that have, in our opinion, a marginal ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is vulnerable to 
adverse changes in industry and economic conditions. 

Weak ccc ccc+ / ccc- Assigned to entities that have, in our opinion, a weak ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is vulnerable to adverse 
changes in industry and economic conditions. 

Very Weak cc - Assigned to entities that have, in our opinion, a very weak ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is very vulnerable 
to adverse changes in industry and economic conditions. 

Poor c - Assigned to entities that have, in our opinion, a poor ability to meet their ongoing senior financial obligations. Credit quality is extremely vulnerable 
to adverse changes in industry and economic conditions. 

* Best’s Long-Term Issuer Credit Rating Categories from “aa” to “ccc” include Rating Notches to reflect a gradation within the category to indicate whether credit quality is near the top or bottom of a particular 
Rating Category. Rating Notches are expressed with a “+” (plus) or “-” (minus). 
 

Best’s Short-Term Issuer Credit Rating )Short-Term ICR( Scale 
Rating 
Categories 

Rating 
Symbols 

Category Definitions 

Strongest AMB-1+ Assigned to entities that have, in our opinion, the strongest ability to repay their short-term financial obligations. 
Outstanding AMB-1 Assigned to entities that have, in our opinion, an outstanding ability to repay their short-term financial obligations. 
Satisfactory AMB-2 Assigned to entities that have, in our opinion, a satisfactory ability to repay their short-term financial obligations. 

Adequate AMB-3 Assigned to entities that have, in our opinion, an adequate ability to repay their short-term financial obligations; however, adverse industry or economic conditions 
likely will reduce their capacity to meet their financial commitments. 

Questionable AMB-4 Assigned to entities that have, in our opinion, questionable credit quality and are vulnerable to adverse economic or other external changes, which could have a 
marked impact on their ability to meet their financial commitments. 

Long- and Short-Term Issuer Credit Non-Rating Designations 
Designation 
Symbols 

Designation Definitions 

d Status assigned to entities )excluding insurers( that are in default or when a bankruptcy petition or similar action has been filed and made public. 

e Status assigned to insurers that are publicly placed, via court order into conservation or rehabilitation, or the international equivalent, or in the absence of a court order, clear 
regulatory action has been taken to delay or otherwise limit policyholder payments. 

f Status assigned to insurers that are publicly placed via court order into liquidation after a finding of insolvency, or the international equivalent. 

s Status assigned to rated entities to suspend the outstanding ICR when sudden and significant events impact operations and rating implications cannot be evaluated due to a lack of 
timely or adequate information; or in cases where continued maintenance of the previously published rating opinion is in violation of evolving regulatory requirements. 

nr Status assigned to entities that are not rated; may include previously rated entities or entities that have never been rated by AM Best. 

Rating Disclosure: Use and Limitations 
A Best’s Credit Rating )BCR( is a forward-looking independent and objective opinion regarding an insurer’s, issuer’s or financial obligation’s relative creditworthiness. The opinion represents a comprehensive 
analysis consisting of a quantitative and qualitative evaluation of balance sheet strength, operating performance, business profile and enterprise risk management or, where appropriate, the specific nature 
and details of a security. Because a BCR is a forward-looking opinion as of the date it is released, it cannot be considered as a fact or guarantee of future credit quality and therefore cannot be described as 
accurate or inaccurate. A BCR is a relative measure of risk that implies credit quality and is assigned using a scale with a defined population of categories and notches. Entities or obligations assigned the 
same BCR symbol developed using the same scale, should not be viewed as completely identical in terms of credit quality. Alternatively, they are alike in category )or notches within a category(, but given 
there is a prescribed progression of categories )and notches( used in assigning the ratings of a much larger population of entities or obligations, the categories )notches( cannot mirror the precise subtleties 
of risk that are inherent within similarly rated entities or obligations. While a BCR reflects the opinion of A.M. Best Rating Services, Inc. )AM Best( of relative creditworthiness, it is not an indicator or predictor 
of defined impairment or default probability with respect to any specific insurer, issuer or financial obligation. A BCR is not investment advice, nor should it be construed as a consulting or advisory 
service, as such; it is not intended to be utilized as a recommendation to purchase, hold or terminate any insurance policy, contract, security or any other financial obligation, nor does it address the 
suitability of any particular policy or contract for a specific purpose or purchaser. Users of a BCR should not rely on it in making any investment decision; however, if used, the BCR must be considered as 
only one factor. Users must make their own evaluation of each investment decision. A BCR opinion is provided on an “as is” basis without any expressed or implied warranty. In addition, a BCR may be 
changed, suspended or withdrawn at any time for any reason at the sole discretion of AM Best. 

For the most current version, visit www.ambest.com/ratings/index.html. BCRs are distributed via the AM Best website at www.ambest.com. For additional information regarding the development of a BCR and 
other rating-related information and definitions, including outlooks, modifiers, identifiers and affiliation codes, please refer to the report titled “Guide to Best’s Credit Ratings” available at no charge on the AM 
Best website. BCRs are proprietary and may not be reproduced without permission. 
Copyright © 2020 by A.M. Best Company, Inc. and/or its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED. Version 121719 

A M best credit ratings for Arab countries



57

14
4 
ـدد
ــــ
ــــ
الع

2 م
02

0 
س
مار



58
14

4 
ـدد
ــــ
ــــ
الع

2 م
02

0 
س
مار

مجال  في  الموحدة  العربية  المكاتب  بين  التعاون   لزيادة 
للمكاتب  الثــالثيــة  اللجنــة  عقـــدت  البرتقالية،  البطاقة 
العربية  المكاتب  مــن  والمكــونــة  المـوحـــدة  العــربية 
الموحدة )التونسي / الجزائري / الليبي( اجتماعهم يومي 27 
من  كريمة  بإستضافة  الجزائر  في   2020  /  01  /  28  -
المكتب المـوحد الجــزائري للســـيارات وبحضـــور األستاذ/ 

شكيب أبو زيد - األمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين.
ويأتي هذا االجتماع تنفيذاً لتوصية االجتماع األخير للجنة 
تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة  والذي ُعقد 

في الجزائر يومي 6 و7  / 11 / 2019 

عقـــدت اللجـــنة التحضيـــرية العليــا للمؤتمر 33 لإلتحاد 
اإلتحــاد  بمقــر   ،2020/01/26 يوم  بالجزائر  اجتماعاً 
بالجزائر  التأمين  وإعـادة  التأمين  لشــركات  الجــزائري 

العاصمة، حضره كل من السادة:
* يوســف بنميســيــة: رئــيس اللجنــة والرئيس المدير العام 

للشركة الجزائرية للتأمينات CAAT؛
* الحـاج محمـد السـبع، عضـو اللجـنة والرئيس المدير العام 

للشركة الجزائرية إلعادة التأمين CCR؛
لإلتحاد  العام  واألمين  اللجنة  عضو  وزان،  علي  سيد   *

الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين UAR ؛
* شكيب أبوزيد، عضو اللجنة وأمين عام اإلتحاد العام العربي للتأمين GAIF ؛

وقد  التأمين؛  إعادة  و  التأمين  لشركات  الجــزائـري  اإلتحــاد  رئيــس  كسـالي؛  إبراهيم  السيد  أيضاً  اإلجتماع  حضر  كما 
خصص االجتماع للوقوف على سير  التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمرالعام والمقرر انعقاده في وهران – الجزائر 11-
الثقافي  البرنامج  بدارسة  المجتمعون  قام  الجزائرية؛ كما  الشركات  المكونة من  التنظيمية  اللجنة  2020/10/14 من طرف 

للمؤتمر و كل الجوانب اللوجيستية الخاصة بالمؤتمر العام.

اجتماع اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام 
الـ 33 لإلتحاد العام العربي للتأمين

أخبــار تأمينية

إجتماع اللجنة الثالثية من المكاتب
العربية الموحدة التونسي / الجزائري / الليبي

للتاأمني  العربي  العام  للحتاد  العامة  الأمانة  تنعي 
املرحوم ال�ضيد/ زكي نور�ضي - املدير العام ال�ضابق وع�ضو 
ون�ضاأل  الأردن   - للتاأمني  الدلتا  ل�ضركة  الإدارة  جمل�ص 

اهلل اأن يتغمد الفقيد برحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته.

نعـي فاضل
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أخبــار تأمينية

مؤتمر الشمول المالي 
من اإلتاحة إلي التمكين االقتصادي

من   .. المالي  “الشمول  بعنوان  مؤتمر  المصري  األهلي  والبنك  الحياة  لتأمينات  مصر  شركة  نظمت 
اإلتاحة إلى التميكن االقتصادي” بفندق الفورسيزون نايل بالزا وذلك يوم 02 / 02 / 2020 ، حيث 
والمؤسسات  الحكومة  ودور  الرقمي،  والتحول  المالي  الشمول  “أهمية  منها  محاور  عدة  المؤتمر  ناقش 
والشركات في رفع معدالت الشمول المالي التي تعد من أهم المحاور التي وضعتها الدولة المصرية لتحقيق 

استراتيجية مصر  2030.

اقتصادياً، وأهمية  المرأة  تمكين  أهمية  والتأكيد على  الحث  منها  المؤتمر عدة موضوعات  تناول  كما 
دور القطاع األكاديمي في التثقيف المالي ورفع الوعي عند المجتمع بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

بينهم  ومن  والشركات  والبنوك  والمؤسسات  الحكومة  قيادات  من  نخبة  المؤتمر  في  شارك  وقد  هذا 
المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وباسل الحيني، رئيس مجلس اإلدارة 
األهلي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  عكاشة،  وهشام  لتأمين،  ل القابضة  مصر  لشركة  المنتدب  والعضو 
المصري، ود. أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قد شارك فيه أيضاً كل من:

األستاذ/ شكيب أبو زيد - األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين- 

األستاذ/ عماد قدوره - الشريك – شركة إرنست أند يونج- 

األستاذ/ أشرف صبري - الرئيس التنفيذي - شركة فوري- 

األستاذ/ أحمد األلفي - رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “سواري فنتشرز“- 

الدكتورة/ يمني الشريدي - رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21- 

 -Paysky – الدكتور/ وليد صديق – الرئيس التنفيذي

األستاذة/ عال الخواجة مديرعام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي- 
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أخبــــار تأمينية

زيد  أبو  شكيب   / السيد  مـن  بدعـوة 
العربي  العـام  لإلتحاد  العـام  األميـن    �
العمومية  الجمعية  عقـدت  للتأميـن 
التأميـن  لقوانين  العربية  للرابطة 
يـوم  عصر  الرابعة  الساعـة  اجتماعهـا 
بقاعة   2020/02/23 الموافق  األحد 
طيبة بفندق ماريوت – الزمالك بالقاهرة 
على هامش فعاليات الندوة العربية حول 

الشمول المالي والتأمين المستدام ؛ 
تمت مناقشة موضوعات جدول األعمال 

كالتالي : 
 البنـد األول :  إنتخابات الهيئة اإلدارية للرابطة  

1 - تـم النقـاش حـول اقتـراح إعـادة تعديـل النظـام األساسـي 
للرابطـة ليكـون أعضـاء الهيئـة اإلداريـة سـبعة أعضـاء علـى 
األقـل وال يزيـد عـن عشـرة ، ثـم أنتهت المناقشـات علـى أن يتم 
مناقشـة ذلـك خـالل اجتمـاع الحـق يكـون فيـه عـدد الحضـور 

كبيـراً ممثـالً ألكبـر عـدد مـن األسـواق العربيـة ؛ 
2 - تـم انتخـاب أعضـاء الهيئـة اإلداريـة للرابطـة لمدة ثالث 

سـنوات تبـدأ مـن 2020 وتنتهـي فـي 2023 علـى النحو :  

اإلماراترئيس الهيئة اإلداريةالسيد / محمد مظهر حمادة

األردننائب رئيس الهيئة اإلداريةالسيد / ماهر الحسين
عضو الهيئة اإلداريةالدكتور / مروان إسماعيل

السعودية
عضو الهيئة اإلداريةالسيد / باسم عودة كامل
ليبياعضو الهيئة اإلداريةالسيد / عبد الرزاق الفرجاني
عضو الهيئة اإلداريةالسيد / شريف مبارك

مصر
عضو الهيئة اإلداريةالدكتور / أشرف إسماعيل

البنـد الثاني :  تنظيم أعمال المؤتمر األول للرابطة
القانونـي  المؤتمـر  األردنـي  التأميـن  سـوق  إسـتضافة   -  1

؛   2021 يوليـو  شـهر  خـالل  وذلـك  للرابطـة  األول 
2 - الطلـب مـن السـادة أعضـاء الهيئـة اإلداريـة للرابطـة 
موافـاة األمانـة العامـة لإلتحـاد بمقترحاتهـم حـول الموضوعات 

التـي سـيتم إسـتعراضها خـالل هـذا المؤتمـر ؛ 
3 - القيـام بالترويـج للمؤتمـر مـن قبل األمانـة العامة لإلتحاد 

والسـادة أعضـاء الهيئـة اإلداريـة للرابطة  كل في سـوقه .
البنـد الثالث :  تحديث التشريعات القانونية الجديدة فيما يخص 

التأمين
1 - الطلـب مـن السـادة أعضـاء الرابطـة – كل فـي سـوقه 
علـى  الحاصلـة  بالتحديثـات  لإلتحـاد  العامـة  األمانـة  موافـاة 
التشـريعات القانونيـة الجديـدة والمتعلقـه بقطـاع التأميـن وإعادة 

التأميـن ؛ 
2 - أن تقـوم األمانـة العامـة لإلتحـاد بمخاطبـة هيئات الرقابة 
وشـركات التأميـن وإعـادة التأميـن األعضاء لموافاتهـا بالقوانين 
أو مشـاريع القوانيـن واألنظمـة والتعليمـات ذات العالقـة ومنهـا 

قوانيـن الرقابـة واإلشـراف علـى التأميـن / القوانيـن المدنيـة / 
قوانيـن التجـارة البحريـة / قوانيـن التأميـن اإللزامـي / األحـكام 
القضائيـة الصـادرة عـن المحاكـم العربيـة والتـي تحتـوي علـى 
الرجـوع  يمكـن  طبيعـة خاصـة  وذات  مهمـة  قانونيـة  سـوابق 

واالسـتناد إليهـا ؛ 
3 - علـى أن يتـم االسـتعانة بالسـادة أعضـاء الهيئـة اإلداريـة 

للرابطـة لحـث األسـواق الغيـر المسـتجيبه للرد .
البنـد الرابع :  إعداد خطة عمل للرابطة قصيرة اآلجل وطويلة 

اآلجل 
1 - الطلـب مـن السـادة أعضـاء الرابطـة – كل فـي سـوقه  
موافـاة األمانـة العامـة لإلتحـاد بمقترحاتهـم علـى أن تتضمـن 
الجوانـب الفنيـة واإلدارية والمالية والعالقـات الخارجية إلمكان 

إعـداد خطـة عمـل مسـتقبلية للرابطـة وآليـة تنفيذهـا .
البنـد الخامس :  إعادة النظر لتوسيع قاعدة العضوية بالرابطة 

بما يخدم أهدافها 
- اقتـراح عقـد لقـاء مـع نقابـة المحاميـن بمصر وإسـتعراض 
القيمـة المضافـة لالنضمـام لعضويـة الرابطـة ، علـى أن يتـم 
متابعتهـا مـع الدكتـور أشـرف إسـماعيل الـذي أوضـح أن نقيب 
المحاميـن بمصـر هـو نفسـه نقيـب المحاميـن العـرب ، وأنـه 
سـيتم تنسـيق عقـد لقاء للسـيد األمين العـام لإلتحاد والسـيد نقيب 

المحاميـن بمصـر . 
البند السادس : ما يستجد من أعمال 

- إقتـرح السـيد / شـريف مبـارك بتعديـل رسـوم االشـتراك 
مـن  كنـوع  اعتبـاري  كشـخص  المحاميـن  للسـادة  بالرابطـة 
الشـخص  اشـتراك  يكـون  وأن  للرابطـة،  لإلنضمـام  التشـجيع 

؛  أمريكـي  دوالر   /  100   / االعتبـاري 
- تم اقتراح إمكانية انتسـاب السـادة القضاه لعضوية الرابطة 
أو المشـاركة باجتماعاتها دون رسـوم اشـتراك تكريماً وتشريفاً 

للمنصـب الذي يتقلدونه ؛
- ولقـد تـم اتخـاذ قـرار بالنظـر فـي هـذا الموضـوع خـالل 

القـادم . اإلجتمـاع 
البند السابع : موعد ومكان االجتماع القادم

- تقـرر عقـد االجتمـاع القـادم للهيئـة اإلداريـة للرابطـة على 
عقـده  والمقـرر  لإلتحـاد   33 العـام  المؤتمـر  فعاليـات  هامـش 
خـالل الفتـرة 11-14 أكتوبـر 2020 بوهـران – الجزائـر  .

اجتمـاع الجمعية العمومية للرابطة العربية لقوانين التأمين
القاهرة 23 فبراير 2020
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قـام األسـتاذ / محمـد الدشـيش – الرئيـس التنفيذي لمعهد 
لإلتحـاد  العامـة  األمانـة  مقـر  بزيـارة  بمصـر  التأميـن 
العـام  اإلتحـاد  بيـن  التعـاون  أوجـه  ومناقشـة  للتواصـل 

بمصـر. التأميـن  للتأميـن ومعهـد  العربـي 

قام األسـتاذ / على محمد هاشـم – األمين العام لإلتحاد 
اليمنـي للتأميـن بزيـارة مقـر األمانـة العامـة لإلتحـاد 
لتعميـق التواصـل بيـن االتحاد اليمنـي للتأمين واإلتحاد 

العـام العربـي للتأمين.

زيــارات االتحـــاد

قـام وفـد مكـون مـن كل مـن األسـتاذ / محمـد الطبطبائي 
– المــدير التنفيذي المســؤول عن العمــليات واألســتاذ 
عبـد هللا األحمـد – مسـؤول عـن اإلكتتـاب اإلختيـاري 
إعـادة  شـركة   - السياسـي  والعنـف  الممتلـكات  فرعـي 
التأميـن الكويتيـة )الكويت( بزيارة األمانة العامة لإلتحاد 

ومناقشـة العديـد مـن المواضيـع التأمينيـة الهامـة.

الليبيـة  شـركة  مـن  وفـد  لإلتحـاد  العامـة  األمانـة  أسـتقبلت   
الضمانيـة للتأميـن – ليبيا للتباحث وتعميق سـبل التعاون فيما 

بينهمـا، وقـد ضـم هـذا الوفـد كل مـن:
األستاذ / على عبد هللا على محمد – رئيس مجلس اإلدارة 

األستاذ / الحسين محمد أبو شنب – مدير التسويق 
األستاذ / فيصل أبو بكر صالح – مدير إدارة الرقابة المالية 

قـام األسـتاذ / عـادل فطـوري – العضـو المنتـدب 
لشـركة وثـاق للتأميـن التكافلـي )مصـر( بزيـارة 
إلـى مقـر األمانة العامة لإلتحاد بصحبته األسـتاذ / 
هانـي مهنـى – مدير عام إعادة الــتأمين لمناقشـة 
المسـتجدات التأمينيـة ومسـتقبل صناعـة التأميـن 

التكافلـي بالـدول العربية.
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تليفون : 

املركز الرئيسى : 






