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االفتتاحية

ــام أو الباحــث يجــد أن قطــاع التأمــن خطــى خطــوات  ــي الع إن املتأمــل يف الوضــع التأمين
كبيــرة خــال العشــرين عــام املاضيــة، بفعــل بعــض األســواق التــي هــي مبثابــة قاطــرات 
للنمــو: اململكــة العربيــة الســعودية بعــد ســن القانــون يف 2004 ودولــة االمــارات بســبب 
التطــور العمرانــي وزيــادة حركــة التجــارة وتدفــق الســائحن، ويف كا البلديــن إجباريــة 
التأمــن أضافــت أقســاطاً عاليــة إلــى محافــظ التأمــن؛ كمــا عرفــت مصــر واملغــرب تطــورًا 
ــة. ويف  ــاً جــًدا يف الســنوات األخيــرة بفعــل األطــر القانونيــة والديناميكيــة االقتصادي إيجابي
املقابــل تراجعــت أســواق عديــدة بســبب املشــاكل اجليوسياســية واألوضــاع الداخليــة مــن 
جهــة، وبســبب انهيــار بعــض العمــات مــن جهــة أخــرى، كمــا تأثــرت كل الــدول املُصــدرة 
ــى  ــة عل ــاك دول تخطــو بخطــوات ثابت ــة. مــا بــن الصورتــن، هن للمحروقــات مــن جهــة ثالث
ــاج أقســاط التأمــن  ــى مســتوى إنت ــت..( وعل ــان، الكوي ــن، عم ــي ) البحري املســتوى التنظيم
انطاقــاً مــن هــذا ميكــن أن ننظــر للــكأس علــى أنهــا نصــف ممتلئــة  أو نصــف فارغــة حســب 

ــاؤل/ التشــاؤم. درجــة التف
بالرغم مما سبق هناك تطورات إيجابية تعرفها منطقتنا على مستوى التأمن:

بــروز جيــل متعلــم جــداً مــن املهنيــن واإلكتوراريــن وخاصــة يف البلــدان التــي ال تســتقدم 
العمالــة الوافــدة. يف دول اخلليــج وتيــرة التوطــن متســارعة، ومت إدمــاج العديــد مــن الشــبان 

يف قطــاع التأمــن.
تغييــر الصــورة التقليديــة النمطيــة الســلبية التــي كانــت ملتصقــة بالتأمــن بســبب الســيارات 

وتغييــر واضــح علــى مســتوى التســويق ومنتجــات جديــدة كل يــوم يف األســواق.
إقبــال الفئــات املتوســطة علــى أنــواع مــن التأمــن لــم تكــن منتشــرة؛ تأمينــات احليــاة والطبــي 

الفرديــة، تأمــن الســفر، التأمــن الشــامل للســيارات اجلديــدة.
التكافــل رغــم تباطــؤ منــوه إال أنــه أصبــح رافــداً مــن روافــد التأمــن التــي تســمح للمواطــن 
شــراء بوالــص تتــاءم مــع قناعاتــه الدينيــة، كمــا أن القوانــن اجلديــدة يف املغــرب واجلزائــر 

ســمحت بخلــق شــركات جديــدة.
بعــض  األقســاط يف  الرئيســي إلجمالــي  املُكــون  لتصبــح  تعاظمــت  اإلجباريــة  التأمينــات 
البلــدان، ، إال أن  هــذا ســاح ذو حديــن، فالتأمــن ال يتطــور بشــكل قــوي إال بالطلــب الفــردي 

ــا. ــى التأمــن والوعــي باملخاطــر وبضــرورة تغطيته اإلرادي عل
 gig، Orient، Wafa، للحــدود،  عابــرة  منهــا  البعــض  أصبــح  كبيــرة  شــركات  تكويــن 
Atlantasanad، وشــركات منــت بشــكل متواصــل لتصبــح رائــدة يف ســوقها املحلــي علــى 
مســتوى كل بلــد )Bupa, Tawaniya(, … ويف كل ســوق جتــد شــركات منــت محفظتهــا 
وخاصــة الســنوات األخيــرة، وهنــاك العديــد مــن األســواق ال ميكــن ســرد أســمائها كلهــا.

علــى مســتوى األســواق، هنــاك بلــدان مرشــحة ألن جتــاوز نســبة التأمــن يف النــاجت القومــي 
فيهــا %3 وبعضهــا ســيكون يف إمكانهــا جتــاوز 4 % باإلضافــة إلــى الزيــادات الطبيعيــة 
للمحافــظ Organic growth، هنــاك إمكانيــات منــو ال يســتهان بهــا وبــرزت يف ســنة 
2021، بعــد التباطــؤ الــذي حصــل بســبب الكورونــا يف 2020. بالنســبة للفــروع، إذا كانــت 
التقليديــة منهــا تعــرف نســب منــو طبيعيــة كالســيارات واملمتلــكات، هنــاك فــروع تطــورت 
بشــكل ملحــوظ يف الســنوات األخيــرة، كالتأمــن الطبــي وتأمــن احليــاة. وتطــورت يف بعــض 
األســواق بشــكل مضطــرد )اإلمــارات، الســعودية، مصــر، املغــرب،( كمــا أن هنــاك فروعــاً 
أخــرى لــم نكــن نعرفهــا أصبحــت تتطــور ولــو بشــكل محتشــم )العنــف السياســي بعــد الربيــع 

ــة(. ــي وتأمــن مخاطــر الهجمــات اإللكتروني العرب
ــا  ــدة تصــب كله ــن جدي ــدان تشــريعات وقوان ــة البل ــت أغلبي ــى املســتوى التنظيمــي  عرف عل
يف مصلحــة صناعــة  التأمــن: قانــون التأمــن املصــري اجلديــد، إنشــاء وحــدة التأمــن يف  
الكويــت، قانــون التكافــل يف املغــرب ، التشــريعات التــي عرفهــا األردن و كذلــك اإلمــارات 
واململكــة العربيــة الســعودية ؛ يف كل البلــدان هنــاك اجتــاه لالتــزام مبعاپیــر IAIS وحتــى 
اجلديــد فيهــاIFRS17  يف أفــق 2023 . هنــاك نــوع مــن االنســجام علــى املســتوى التشــريعي 

حتــت تأثيــر املعاييــر الدوليــة تعرفــه األســواق العربيــة.
لقــد تطــورت انظمــة املعلومــات يف أغلبيــة الشــركات و تطــورت الرقمنــة بشــكل ملحــوظ 

يف   2020 عــام  منــذ 
مــوازاة هــذه اإليجابيــات، 
نتجاهــل  أن  ميكــن  ال 
تســتغل  لــم  أســواقنا  أن 
مــن  بســيطاً  جــزءاً  إال 
إمكانياتهــا و أن بإمكانهــا 
منــو  نســب  حتقيــق 
أمامنــا   فالتحــدي  أعلــى 
ميكننــا  ال  واضــح: 
 10 مــن  بأقــل  االكتفــاء 
 %  3 و   / او  منــواً   %
ــاجت  نســبة التأمــن يف الن
القومــي اخلــام ألســواقنا. 
إذا أردنــا أن نلــج  ملعــب 
كبــار الاعبــن واملؤثريــن 

العاملــي. الســوق  يف 
ال بــد وأن تتجــــاوز مســــــاهمة األســواق العربيــة فـــــي أقســـــاط التأميـــــن العامليــة 3%. 
باملقارنــة مــع عــدد الســكان يف البلــدان العربيــة )460( مليــون عربــي مقابــل 7  بليــون 
عــدد ســكان العالــم أي %6.6 يف املائــة. حالًيــا مســاهمة االســواق العربيــة ال تتجــاوز0.5 
%  وهــذه النســبة لــم تعــرف تطــوراً ملحوًظــا يف الســنوات األخيــرة رغــم كل التغيــرات التــي 

حصلــت علــى املســتوى االقتصــادي يف منطقتنــا. 
لتحقيق هذا التحدي، هناك فرص وجب استغا لهـا بشكل إيجابي ومؤسساتي:

أوال: إجبارية بعض التأمينات وخاصة على املمتلكات التي يلجها العموم واملسؤوليات؛ 
ثانيا: التأمن الطبي ألكبر عدد من املواطنن وخاصة ملن هم خارج نطاق أي تغطية؛ 

ثالثــا: ســن قوانــن وخلــق جتمعــات ملواجهــة الكــوارث والتغيــر املناخــي الــذي بــدأت تأثيراتــه 
واضحــة.

رابعــا: االدخــار والتأمــن علــى احليــاة وتنميتهمــا حتــى يصبحــا مــن أهــم روافــد اإلنتــاج 
التأمينــي وحلمايــة العائــات يف فتــرات الشــيخوخة بعــد وفــاة رب العائلــة ومعيلهــا. 

خامســا: اســتكماال ملــا ســبق ال ميكــن للتأمــن أن يتطــور بــدون الشــمول املالــي الــذي ســيدمج 
فئــات واســعة مــن ذوي الدخــل املحــدود.

سادســا: يف الفــروع التقليديــة، ال زلنــا بعيديــن كل البعــد عــن التغطيــة الشــاملة للمؤسســات 
الصغيــرة واملتوســطة التــي الزال التأمــن يعتبــر فيهــا كلفــة بــدون مقابــل مرئــي، هــذه العقليــة 
ال ميكــن تغييرهــا إال مبجهــودات كبيــرة علــى املســتوى املؤسســاتي وبجهــود املســؤولن علــى 

التســويق يف كل شــركة.
ســابعا: ال زلنــا يف الفــروع التــي حتمــي األفــراد مــن احلــوادث واملســؤوليات غيــر قادريــن علــى 

جــذب العــدد األكبــر، وهــذا بــدوره يتطلــب جهــوداً تســويقية ليســت بالهينــة. 
بالنظــر الــى مــا ســبق، والــذي نتحــدث عنــه يف مؤمتراتنــا وندواتــــنا يبقــى الســؤال املركــزي: 

وهــو مــا العمــل ؟
ال ميكــن االجابــة بســهولة أو بعبــارات جاهــزة علــى هــذا الســؤال لكــن مــن اجللــي أن هنــاك 
حلــواًل جماعيــة مؤسســاتية تفــرض نفســها والشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ليســت 
ــا فكريــاً،  بــل هــي واجــب حتمــي علــى مســتوى الشــركات. النقلــة النوعيــة كاســتقطاب  ترًف
األطــر وتكوينهــا وتأهيــل أو إعــادة تأهيــل املنظومــات املعلوماتيــة لتفــي مبتطلبــات الرقمنــة، 
أصبحــت ضروريــة وُملحــة.  كمــا أن اإلســتراتيجيات علــى مســتوى الشــركات يجــب أن تصــب 
يف اجتــاه اإلســتراتيجيات الوطنيــة. بــدون رؤى واضحــة علــى مســتوى الدولــة وعلــى مســتوى 
كل شــركة، ســنظل نعانــي مــن مشــاكل املنافســة الشرســة وعــدم تطــور األســواق بشــكل ســليم 

وُمتصاعــد.

عشية املؤتمر العام 33 لالتحاد العام العربي للتأمني

ما هو الوضع التأميني العربـي 
الـعـام؟...التـحديات والـفـرص

شكيب أبو زيدشكيب أبو زيد
األمين العاماألمين العام
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مـلـخـــص مـقـــال أســـواق 
التــأمـيــن الـمـتـوسـطـيـة

األستاذ / رضا فريد بن بوزيداألستاذ / رضا فريد بن بوزيد

هذا املقال تم نشره باللغة الفرنسية فى مجلة
La Revue d'Economie inanciere, 
No 136 , 4 trimestre 2019

إن تســليط الضــوء علــى العاقــات بــن أســواق التأمــن يف شــمال وجنــوب 
البحــر األبيــض املتوســط هــو يف األســاس محاولــة واضحــة انطاقــاً مــن 
التجربــة العمليــة ولذلــك فهــو يعتمــد علــى مجموعــة مــن املاحظــات 

ــة. ــي تعكــس مواقــف متنوعــة للغاي ــة الت ــج اإلحصائي والنتائ
ــن  ــل يخــص العب ــن أن موضــوع التحلي ــى الرغــم م ألســباب محــددة، وعل
اثنــن فقــط )الشــمال واجلنــوب(، فقــد أخذنــا يف االعتبــار بعــض أســواق 

ــو ساكســوني". ــوذج "األجنل ــوب شــرق آســيا والنم جن
وبالتالــي، فــإن حتقيــق هــدف تقليــص الفجــوات بــن الشــمال واجلنــوب 
وتوحيــد مســتوى التقــدم يف أســواق اجلنــوب ميكــن أن يدعمــه هدفــان:

■ العمل على التغيير الشامل للهيكل العام للسوق؛
)التقاعــد  االجتماعيــة  للحمايــة  ساكســوني  أجنلــو  منــوذج  اعتمــاد   ■

واملــرض(؛
يجب أن مُتَِكن االستنتاجات التالية من حتديد استراتيجية للنمو.

آفــاق التطــور اإليجابــي، التــي تنفتــح علــى بلــدان الســاحل اجلنوبــي يجــب 
أن تكــون مدعومــة بتقديــر جيــد خلمــس ماحظــات جتعــل مــن املمكــن 

حتديــد التوجهــات االســتراتيجية الرئيســية:
- التشــوهات التــي لوحظــت بــن مختلــف البلــدان الواقعــة علــى الســاحل 

اجلنوبــي ال تعتمــد علــى دخــل الفــرد؛
- إن متوســط الفــارق البالــغ 6 نقــاط يف معــدل االختــراق )أو التأمــن يف 
ــوب والشــمال يتناقــض بوضــوح  ــن أســواق اجلن ــاجت القومــي اخلــام( ب الن

شــديد يف حالتــي املغــرب ولبنــان؛
- التطــور التدريجــي ملعاييــر نضــوج الســوق، حتــى وإن كانــت متواضعــاً، 
ميكــن أن يســمح للتأمــن باملســاهمة يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

وميثــل مبالــغ كبيــرة مــن األقســاط املمكــن حتقيقهــا؛
- تســريع الرقمنــة، كأداة للوصــول إلــى الشــمول التأمينــي، ســواء مــن حيــث 

العــرض أو اخلدمــات؛
إن ســد الفجــوة بــن البلــدان يف اجلنــوب سيســاعد علــى التقــدم يف الهــدف 

الطويــل األجــل واملتمثــل يف االرتقــاء التدريجــي نحــو األســواق يف الشــمال.
يتطلــب حتقيــق هــذه املجموعــة مــن األهــداف تنفيــذ خطــة منو اســتراتيجية 
إراديــة -سياســية تدعمهــا الســلطات العموميــة مــن جهــة ومنــوذج منــو 

مدتــه عشــر ســنوات مــن جهــة أخــرى.
يجــب أن تتكيــف هــذه النمذجــة لنمــو األســواق اجلنوبيــة مــع كل شــركة مــن 

الشــركات يف الســوق وفًقــا حلالتهــا اخلاصــة.
أخيــًرا، فــإن تطــور العاقــة بــن التأمــن ضــد أضــرار املمتلــكات لألفــراد 
ــة ســيعكس بوضــوح التقــدم املحــرز   ــكات التجاري ــي تغطــي املمتل ــك الت وتل

يف التغييــر اجلــذري لهيــكل الســوق، ممــا يعكــس هــذا املؤشــر بدقــة التطــور 
اإليجابــي بســبب الطبيعــة اإللزاميــة لدعــم فــرع الســيارات )املســؤولية 
املدنيــة واألضــرار( إن تقليــص حصتهــا يف هيــكل الســوق يفســح املجــال 
ملخاطــر أخــرى يتــم االكتتــاب فيهــا طواعيــة يف حالــة البلــدان املغاربيــة 
الثاثــة املتشــابهة اجتماعيــا، حقــق املغــرب معــدل تنــوع أعلــى مــن البلــدان 

األخــرى.
ــكار  يف املنتجــات  ــن همــا اإلبت ــِن املُكَِمل ــك، فــإن الَعاِملَ ــى ذل باإلضافــة إل
ــذي مــن  ــع وال ــى الدف ــادر عل ــب الق ــف مــع مســتوى الطل والتقــدم يف التكي

ــة التشــغيلية. شــأنه أن يســاهم يف حتســن هــذه املقارب
- يف مجــال آخــر، يعــد تأثيــر الرقمنــة عامــاً أساســياً يف تســريع اللحــاق 
ببلــدان اجلنــوب، ولقــد مت بالفعــل اســتغال هــذه اإلمكانــات ، ال ســيما يف 
شــرق وغــرب إفريقيــا الناطقــة باللغــة اإلجنليزيــة )كينيــا(، كمــا ميكــن أن 
تســاهم يف إحــداث تغييــر إيجابــي يف هيكلــة األســواق مــن خــال دورهــا يف 
تقليــل تكلفــة  إدارة املنتجــات املوجهــة نحــو  األســر ذات الدخــل املنخفــض.

- التطــورات يف األســواق األفريقيــة واآلســيوية نحــو Fintech، والعاقــات 
األفــاق يف منطقتنــا  مــن  العديــد  تفتــح  املحمــول،  الهاتــف  مــع مشــغلي 

اجلغرافيــة.
أخيــًرا، تســمح أنظمــة دفــع أنظمــة التأمــن التــي توفرهــا منتجــات التأمــن 
الرقمنــة  بســبب  الشــركات  بعــض  يف  بســرعة  تنمــو  والتــي  املصــريف، 
باملســاهمة يف تطويــر هيكلــة األســواق يف جنــوب البحــر األبيــض املتوســط.

يف هــذا الصــدد، فــإن التواجــد الــذي أصبــح قليــاً للشــركات األوروبيــة 
املتقدمــة مــن حيــث الرقمنــة الزال مســتمراً؛ وعلــى الرغــم مــن كل شــيء، 
فــإن هــذا التواجــد بإمكانــه أن يلعــب دورًا مفيــًدا يف تطــور أســواق اجلنــوب 

نحــو الرقمنــة.

مقاالت
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ASSURANCE DANS LES MARCHÉS 
MÉDITERRANÉENS

Lidée d’observer les marchés d’assurance au Nord et au 
Sud de la Méditerranée repose essentiellement sur le 
développement d’une approche prospective permettant 
de définir le modèle de croissance nécessaire aux 
marchés du Sud, pour réduire à long terme l’écart qui 
les sépare des marchés du Nord.
Le contexte d’asymétrie, aussi bien entre les deux 
rives qu’entre les marchés des pays du Sud en termes 
d’indicateurs économiques des activités d’assurance, 
justifie une analyse détaillée de l’état actuel des 
marchés et de leurs relations.
Les développements des marchés d’assurance de la 
rive Sud de la Médi-terranée sont fortement liés à leurs 
relations anciennes aux plans juri-dique, économique et 
technique, avec les marchés de l’Europe du Sud.
Ces liens sont complétés dans une moindre mesure par 
une présence historique des compagnies d’assurance 
des pays colonisateurs dans ces marchés, ayant évolué 
au fur et à mesure de la réappropriation des marchés 
par des acteurs locaux.
Par ailleurs, les acteurs des marchés du Nord ont 
fortement influencé ceux des marchés du Sud dans 
le passé, et y sont aujourd’hui présents aux côtés des 
acteurs nationaux privés et publics, en tant qu’investis-
seurs directs ou en partenariat.
La réflexion objet de cet article vise à réaliser une 
analyse comparative de l’état des marchés d’assurance 
de la rive Sud de la Méditerranée : Algérie, Égypte, 
Liban, Maroc, Tunisie (désignés pays du Sud) et de la 
rive Nord : France, Italie, Espagne (désignés pays du 
Nord).
Dans le souci de préciser la situation des pays du Sud, 
il est utile d’observer les données globales des pays 
d’Asie du Sud-Est (désignés pays d’Asie), compte tenu 
de l’existence de conditions de marchés similaires au 
plan socioéconomique.
L’analyse économique de l’état de ces marchés, 
complétée par une approche comparative de leurs 
relations avec les marchés européens du Sud, pourrait 
servir de base à une démarche dynamique de progrès.
L’objectif étant de définir les grands axes de 
développement des marchés de la rive Sud, et de faire 
évoluer leurs structures, différentes à l’heure actuelle, 
vers une amélioration des équilibres de marchés, 
créateurs de valeurs dans la structure des volumes de 
primes entre l’assurance vie et l’assurance dommage et 
l’assurance automobile.

L’observation des asymétries globales et régionales 
constitue une plateforme d’analyse utile pour définir 
un cadre de réflexion pour la conduite des actions 
supportant le progrès des marchés du Sud vers un 
objectif de réduction progressive des écarts avec les 
marchés du Nord. Ceci étant essentiellement un outil de 
définition des mesures devant permettre l’amélioration 
des équilibres de marchés définis plus haut.
L’ensemble de la réflexion a pris comme base une 
période statistique homogène, l’année 2017. Les 
éléments chiffrés proviennent de trois sources : les 
rapports des marchés, Sigma Swiss Re et Atlas 
Magazine.
L’ÉTAT DES MARCHÉS Les grands indicateurs
Le point de départ de l’analyse globale des marchés, 
malgré des spécificités dans leurs structures, demeure 
le produit intérieur brut (PIB) par habitant, qui est la 
référence initiale.
Le graphique 1 (infra) montre l’asymétrie moyenne du 
taux de pénétration entre les marchés du Sud et du 
Nord, ainsi que les diffé-rences d’écart relatives par 
pays. Ce taux représente la part du volume des primes 
d’assurance par marché dans le PIB.
En retenant comme critère de base le taux de pénétration 
moyenne, on constate un écart moyen de 6 points.
Chaque pays présentant un taux de pénétration 
différent, il s’agit ici de prendre la moyenne arithmétique 
des différents taux de pénétration (volume de primes/

* Administrateur, IM Bank Tunis ; ancien dirigeant de sociétés d’assurance et de réassurance dans la zone 
Mena ; ancien vice-gouverneur, Banque centrale d’Algérie. Contact : benbouzidfrshotmail.fr.
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PIB), mais les chiffres de l’écart par pays varient de 4 
(Maroc) à 7 (Algérie, Égypte).
Les indicateurs de la densité, consommation 
d’assurance par habi-tant, traduisent, aussi bien dans 
les pays du Nord que ceux du Sud, de fortes différences 
liées à la structure financière, notamment à la capacité 
d’épargne des ménages et vraisemblablement aux 
effets de la crise économique et financière des dernières 
années.
Dans les pays du Sud, les écarts correspondent 
plutôt à l’efficience relative des marchés d’assurance, 
indépendamment des données éco-nomiques et 
financières. Il s’agit ici de préciser qu’il n’y a pas de 
corrélation entre le volume des primes et le niveau du 
PIB par habitant.
L’asymétrie globale Nord-Sud est caractérisée par 
une différence considérable dans la structure du 
marché, entre assurances vie et non-vie, d’une part, et 
assurances des risques d’entreprises et des biens des 
particuliers, d’autre part, ainsi que la part de l’assurance 
automobile dans la branche dommage.
Ce constat aboutit à ces différentes conclusions :
– absence de corrélation entre le niveau de revenu et 
les différents indicateurs ;
– absence d’efficacité des marchés ;
– impact négatif des autorités de contrôle ;
– rigidité du cadre institutionnel.
La structure des marchés
Le rapport assurance vie/non-vie est un facteur clivant 
dans les marchés du Nord et un signe de progrès pour 
les marchés du Sud.
Cela révèle un impact financier très important de 
l’assurance dans l’économie et une contribution très 
forte à l’épargne des ménages, cela traduisant ainsi un 
rapport positif à l’assurance par ses consommateurs 
et de ce fait un progrès social même dans des pays à 
faibles revenus.
Afin de compléter l’analyse de la structure vie/
non-vie, il est utile, pour des raisons de similitude 
macroéconomique, d’observer la situa-tion prévalant 
dans les pays d’Asie du Sud-Est, où l’écart s’établit à 41 

points par rapport aux pays du Sud.
Pour un revenu par habitant moyen, dans les pays 
d’Asie du Sud-Est considérés, de 3 788 dollars, la place 
de l’assurance vie est considérable (75 % en moyenne). 
Alors que, pour un revenu moyen de 4 300 dollars, la 
part moyenne de l’assurance vie des pays du Sud n’est 
que de 34 %.
Cette comparaison, compte tenu de la place de l’islam 
en Asie, confirme la neutralité des facteurs religieux 
et de revenus par rapport au développement de 
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l’assurance vie.
Il faut tenir compte du fait que les moyennes observées 
incluent deux pays à revenus par habitant plus élevés 
(Liban et Malaisie).
En conclusion, il faut considérer :
– l’impact sur l’assurance du modèle anglo-saxon de 
protection sociale sur les marchés d’assurance ;
– la facilitation que constitue la présence de produits 
adaptés à la demande solvable ;
– l’introduction rapide des opportunités offertes par 
les nouvelles technologies (réduction des coûts de 
distribution).
La répartition entre les risques de biens de particuliers 
et ceux des entreprises représente dans les pays du 
Nord un taux moyen relative-ment élevé.

Les statistiques actuelles des marchés du Sud ne 
permettent pas de chiffrer cet écart de rapport, 
qui doit être très important en raison du très faible 
développement de l’assurance dommage pour les 
particuliers. Le niveau très faible du rapport assurance 
dommage des particuliers à celui des entreprises dans 
les pays du Sud a un impact sur la valeur intrinsèque 
du marché domestique qui se traduit par un niveau 
très élevé de recours à la réassurance pour les risques 
industriels (division des risques au niveau international).
Au plan technique, la capacité de rétention domestique 
de primes réduite des marchés du Sud diminue 
fortement l’impact des risques d’entreprises sur la 
valeur réelle des marchés du fait de taux de cession 
très importants. En effet et suivant la taille des marchés, 
ces taux de cession peuvent être de l’ordre de 70 % à 
90 %. Ainsi les risques et les primes transférées aux 
réassureurs ne contribuent pas à la valeur ajoutée 
interne de ce type d’activités aux marchés.
Cela s’explique notamment par la différence significative 
du tissu industriel et commercial entre le Nord et le Sud, 

et par les conditions de gouvernance des entreprises 
d’assurance en matière de coopération intramarché. 
Cette coopération est fondée sur un partage des 
risques entre les entreprises du marché permettant 
d’additionner la capacité de couverture des risques à 
l’intérieur du marché. Cette coopération repose sur des 
progrès en matière de coassurance et d’accroissement 
de la rétention nationale.
Dans le passé, l’importance des cessions légales ou 
conventionnelles obligatoires avait réduit les possibilités 
de développer cette coopération.
Aujourd’hui, ces contraintes réglementaires ont 
pratiquement dis-paru, sauf dans certains pays, cas 
de l’Algérie où la cession obligatoire des risques aux 
réassureurs publics reste la règle.
L’écart global défini à partir des moyennes des données 
Nord-Sud permettra d’affiner l’analyse détaillée par pays 
du Sud dont les indica-teurs d’assurance (pénétration 
et densité) sont très variables et ne sont pas corrélés 
aux indicateurs économiques, et notamment au PIB par 
habitant.
Bien entendu, il faut considérer la part des acteurs 
étrangers dans l’activité d’assurance au plan global, et 
notamment celle occupée par les acteurs européens 
du Sud qui contribuent dans le cadre de leurs activités 
internationales aux améliorations structurelles des 
marchés.
Dans les cinq pays considérés, le nombre total des 
compagnies d’assurance est de 146 et leur volume de 
prime est de près de 8,8 Md$.
Dans les marchés du Sud, les acteurs européens 
peuvent être présents dans le capital de certaines 
sociétés (Groupama/Star en Tunisie, AXA en Algérie ou 
en Tunisie) ou bien opérer directement.
Les acteurs internationaux représentent 49 en nombre 
de compagnies.
Les acteurs du Nord représentent quant à eux, 22 en 
nombre, avec une part de marché de 18 %, et dont 
14 sont des acteurs directs et 8 sont des partenaires 
financiers.
Les parts de marché des compagnies du Nord ont été 
appréciées par sommation pour les acteurs directs 
et, d’autre part, par consolidation au niveau de la 
participation au capital du volume de prime développé 
par leurs partenaires locaux.
Cette présence significative au plan quantitatif joue 
un rôle utile dans l’évolution des marchés dans de 
nombreux domaines, directement dans l’espace 
concurrentiel et indirectement en tant que partenaires.
À ce titre, un transfert d’expertise dans le domaine des 
produits impacte positivement les autres compagnies 
du marché en créant une émulation utile à l’ensemble 
des acteurs.
La mobilité des ressources humaines de l’ensemble 
des compagnies favorise l’émergence de compétences 
et participe au développement de bonnes pratiques 
de gestion et à l’acquisition de progrès techniques 
provenant de marchés matures.
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LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS 
DU SUD
L’enjeu majeur pour la croissance de ces marchés 
demeure la part de l’assurance vie dans la structure 
des activités. En effet, l’assurance vie sous sa forme 
capitalisation notamment, très importante dans les 
pays du Nord, contribue largement au financement de 
l’économie et consti-tue un facteur d’équilibre à long 
terme des marchés.
L’analyse séparée de l’assurance vie pour chaque 
marché du Sud, en partant des composantes 
des marchés et des chiffres macroécono-miques 
commandant la croissance de l’assurance vie, montre 
un grand nombre de distorsions.
Ces distorsions sont réparties de façon inégale entre les 
pays de la zone :
– le cas du Maroc et du Liban traduit un grand écart 
avec les trois autres pays ;
– le cas de l’Égypte et de l’Algérie montre une différence 
importante du rapport vie/non-vie, malgré des niveaux 
de revenu inégaux ;
– le cas de la Tunisie illustre une distorsion relative 
à la structure de l’activité vie, entre capitalisation et 
prévoyance collective.
Après avoir défini les écarts avec la moyenne des pays 
du Nord, il faut constater que selon les pays considérés, 
le développement actuel de l’assurance vie, aussi bien 
dans sa partie capitalisation que pour celle relevant de 
la prévoyance individuelle ou collective, est indépendant 
de la situation macroéconomique.
Dans le monde, la part de l’assurance vie représente 
54 % de l’activité, cela comprenant des pays à faibles 
revenus par habitant (Asie du Sud-Est) montrant des 
niveaux d’assurance vie de l’ordre de 73 %en moyenne.
La résistance à l’évolution de l’assurance vie due à 
un facteur reli-gieux est totalement démentie par les 
structures de marché des pays asiatiques musulmans 
(Indonésie, Malaisie, Pakistan, Bangladesh) dans 
lesquelles la part de l’assurance vie est supérieure de 
19 points à la moyenne mondiale.
C’est donc à ces éléments de réflexion que les acteurs 
du Sud doivent revenir pour agir sur les facteurs 
permettant aux plus avancés (Maroc, Liban) d’améliorer 
leur activité vie, et aux plus en retard (Algérie, Égypte, 

Tunisie) de donner une place significative à l’assurance 
vie individuelle.
La comparaison entre le modèle latin et le modèle 
anglo-saxon de protection sociale montre une situation 
différente aussi bien dans l’assurance vie que dans 
l’assurance santé.
En matière de protection sociale, les régimes de 
retraite des pays du Sud, malgré leur utilité, demeurent 
insuffisants en raison de la capacité limitée des finances 
publiques pour une couverture efficace, aussi bien pour 
financer directement ou couvrir les déficits inéluctables.
Cette situation s’explique par deux facteurs principaux, 
la structure démographique et la situation sociale, créant 
ainsi une antisélection qui réduit la capacité du système 
de financement public des régimes de retraite. Le taux 
très élevé de population jeune associé au chômage 
structurel limite ainsi le nombre de cotisants au système 
et laisse à sa charge la partie supérieure de la pyramide 
démographique.
L’introduction facilitée par l’État d’une capitalisation 
volontaire permettrait, en améliorant progressivement 
le niveau de retraite, de créer un fort potentiel de 
développement des produits d’assurance capitalisation.
En matière de couverture du risque santé, la situation 
paradoxale est caractérisée dans les pays du Sud par 
des structures similaires à celle des pays européens 
dans la forme, mais inefficaces dans le fond, du fait de 
la détérioration des prestations laissant à la charge des 
ménages un montant très important du financement de 
la demande de soins.
L’analyse de l’impact de l’état des systèmes publics de 
protection sociale sur le développement de l’assurance 
vie est un élément très important devant supporter 
l’action des acteurs des marchés du Sud, en direction 
de l’évolution de l’activité d’assurance vie.
Dans le cas de la Tunisie, les autorités en charge de 
la protection sociale ont recommandé dans leur rapport 
de 2015 sur le financement de la santé de prendre 
en charge la réduction de la part des ménages dans 
le financement des dépenses de santé. La prise en 
charge de cette réduction, négligeable actuellement, 
pourrait être supportée par l’action des mutuelles et 
des assurances privées. Cela permettrait d’accroître le 
montant du financement des dépenses de santé par les 
ménages au moyen de ressources prépayées (primes 
et cotisations).
Les normes internationales (OMS – Organisation 
mondiale de la santé) considèrent qu’au-delà d’un 
financement direct par les ménages de plus de 20 
%, la couverture du risque santé crée des conditions 
discriminatoires et réduit l’accès aux soins pour la partie 
la plus défa-vorisée de la population.
Les normes internationales, aussi bien que 
l’exemple tunisien, indiquent clairement une piste 
de développement de l’assurance santé, qui est déjà 
largement ouverte, notamment dans les pays africains 
depuis plusieurs années.
Les exemples des différences entre les pays du Sud 
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et les pays similaires proches du système anglo-
saxon (Inde et Afrique anglo-phone) constituent une 
référence utile à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement de l’assurance vie.
Dans une approche complémentaire et sur les mêmes 
éléments d’analyse, l’assurance santé individuelle 
constitue aussi un enjeu majeur pour le devenir des 
marchés du Sud.Le développement de l’assurance 
santé est devenu un facteur de croissance très important 
dans de nombreux marchés et occupe aujourd’hui la 
seconde place devant l’assurance automobile.
Cela nécessite une offre globale et flexible d’assurance 
santé adaptée, au moyen de produits correspondant 
au niveau de la demande solvable et bénéficiant d’une 
diffusion de masse.
LES CRITÈRES DE MATURITÉ DES MARCHÉS DU 
SUD ET L’INVERSION PROGRESSIVE DE LEUR 
STRUCTURE
L’inversion de la structure des marchés du Sud 
demande au départ une explication du retard global 
de ces marchés, telle que décrite dans la partie 
d’observations statistiques de l’état des marchés en 
termes d’indicateurs macroéconomiques.
Cette explication repose sur le constat des différences 
par pays selon leur niveau de performance, complété 
par la recherche des causes. Ces différences se 
traduisent par une hétérogénéité du taux de péné-
tration (assurance/PIB) et de la densité (dépenses 
d’assurance/PIB). De façon non exhaustive, il est 
possible de considérer un certain nombre de causes 
expliquant l’hétérogénéité des différentes situations.
Celles-ci tiennent à l’évolution historique des marchés 
qui est mar-quée par deux facteurs essentiels : la 
durée de la présence dominante du secteur public, et 
la naissance progressive d’un secteur national privé 
complétée par l’ouverture du marché aux sociétés 
étrangères.
À ces facteurs s’ajoute une qualité de gouvernance 
technique tota-lement différente selon les pays. 
Cela pouvant s’expliquer par une intervention trop 
contraignante de l’autorité nationale de contrôle 
caractérisée par un encadrement des tarifs et une 
rigueur dans l’agré-ment des produits.
Dans le cas particulier de la comparaison entre l’Égypte 
et l’Algérie, la performance du marché égyptien est 
significative. Pour un PIB/habitant nettement inférieur 
(2 412 dollars contre 4 098 dollars), l’assurance vie 
occupe en Égypte une part de 48 %, alors qu’elle n’est 
que de 10 % dans le cas de l’Algérie.
Toutefois, il faut noter que la réglementation algérienne 
a regroupé sous l’appellation d’« assurance de 
personnes » les risques accidents et l’assurance vie. 
Ce regroupement fausse la part réelle de l’assurance 
vie dans le marché.
À la lumière de ces facteurs de causalité, il faut prendre 
en compte le fait que les indicateurs globaux utilisés 
dans l’assurance tels que décrits dans la partie initiale 
de cet article ne sont pas parfaitement adaptés aux 

situations spécifiques des pays du Sud.
Les données globales type Sigma sont insuffisantes 
pour asseoir une analyse pertinente des moyennes 
globales et des pays du Sud.
La pertinence des indicateurs de l’activité d’assurance 
a un impact très fort sur le modèle de croissance. Cela 
nécessite des propositions d’adaptation des indicateurs 
globaux pour les pays du Sud.
Ces adaptations devraient porter sur les données 
globales appliquées aux pays du Sud.
Le PIB par habitant exprimé en dollars, unité de 
comparaison, ne correspond pas à des structures de 
valeur ajoutée adaptées à l’assurance dans les pays 
du Sud. L’indicateur utile devrait pouvoir définir un ratio 
multiple de structure du PIB par habitant correspondant 
à la compo-sition du PIB et couvrir :
– les pays « riches » à revenu fondé sur une rente ;
– les pays intermédiaires sans rente primaire 
– les pays à économie diversifiée.
La relation entre les indicateurs de marchés (densité/
pénétration) devrait prendre en compte une meilleure 
appréciation du PIB/habitant en tenant compte de la 
structure du PIB.
La structure du PIB par pays doit être appréciée 
dans son rapport avec les indicateurs économiques 
de l’assurance. À titre d’exemple, dans la région 
considérée, les pays disposant d’une rente primaire 
(pétrolière) montrent des densités d’assurance plus 
faibles que les autres.
Dans l’analyse de l’efficience des marchés du Sud, 
le taux de cession peut traduire de manière claire les 
progrès réalisés dans l’inversion progressive de la 
structure des marchés.

En effet, le taux de cession, c’est-à-dire la capacité du 
marché à retenir une plus grande quantité de risques, 
résulte de l’accroissement parallèle de l’assurance vie 
et de l’assurance dommages aux biens des particuliers.
Par ailleurs, les besoins de réassurance des marchés 
du Sud sont accrus par leurs capacités réduites, 
et amplifiés par la faible part de l’assurance vie et 
des risques dommages aux biens des particuliers. 
L’analyse des chiffres bruts (primes totales du marché) 
et nets (primes retenues non cédées en réassurance) 
donnerait une meilleure idée de la réalité de la valeur 
ajoutée domestique.
L’évaluation de la création de valeur devrait prendre en 
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compte le produit net du marché. 
Des critères de maturité plus détaillés pourront servir 
de base à la construction d’une stratégie de réduction 
progressive des écarts Nord/Sud.
L’analyse des facteurs économiques exogènes de 
développement des marchés d’assurance devra 
être complétée par une analyse affinée des facteurs 
endogènes. Les critères les plus significatifs peuvent 
être décrits pour une approche opérationnelle à prendre 
en charge par les entreprises d’assu-rance.
Dans l’assurance vie, le taux global de répartition vie/
non-vie devrait être affiné par une appréciation du 
détail montrant le rapport entre le total de l’assurance 
vie et l’assurance de capitalisation (épargne), ainsi 
que la part de l’assurance prévoyance complétée 
par le ratio assurances collectives et assurances 
individuelles. Cette évolution permettrait d’accroître 
significativement la contribution de l’assurance vie au 
finan-cement de l’économie, qui est commandée par 
sa part de capitalisation. L’assurance prévoyance et 
les assurances collectives ne constituent pas un apport 
important au financement à long terme.
La réduction de la part de l’assurance automobile 
dans le volume des primes des marchés du Sud, cela 
tenant compte de la rente créée pour les assureurs 
par l’obligation ayant servi dans les pays du Sud de 
porte d’entrée, traduit parfaitement l’inversion positive 
progressive de la structure du marché.
Enfin l’évolution du rapport entre l’assurance dommage 
aux biens des particuliers et celle couvrant les biens des 
entreprises traduirait bien les progrès dans l’inversion de 
la structure du marché. Cet indicateur traduit de façon 
très précise l’évolution positive en raison du caractère 
obligatoire supportant la branche automobile (respon-
sabilité civile et dommage). La diminution de sa part 
dans la structure du marché laissant la place à d’autres 
risques souscrits volontairement. Dans le cas des trois 
pays du Maghreb, similaires au plan social, le Maroc 
a atteint un taux de diversification plus important que 
les autres. En complément, une observation adéquate 
de deux facteurs com-plémentaires qui sont l’innovation 
dans les produits et les progrès dans l’adaptation au 
niveau de la demande solvable, contribuerait à amélio-
rer cette approche opérationnelle. Dans un autre 
domaine, l’impact de la digitalisation constitue un facteur 
d’accélération du rattrapage pour les pays du Sud. Ce 
potentiel est déjà exploité notamment en Afrique de l’Est 
ou de l’Ouest anglo-phone (Kenya). La digitalisation peut 
contribuer à une évolution positive de la structure des 
marchés, par son rôle dans la réduction des coûts de 
gestion des produits orientés vers l’accès des ménages 
à faibles revenus.Les évolutions dans les marchés 
africains et asiatiques vers la Fintech, et les rapports 
avec les opérateurs de téléphonie mobile, ouvrent de 
nombreuses pistes dans notre aire géographique. Enfin 
les systèmes de paiement des assurances fournies 
par les pro-duits de bancassurance, en croissance 
rapide dans certaines compagnies, permettent à la 

digitalisation de contribuer à l’évolution de la structure 
des marchés du Sud de la Méditerranée.
À ce titre, la présence, devenue minoritaire, des 
compagnies euro-péennes avancées en matière de 
digitalisation continue malgré tout à jouer un rôle 
utile dans l’évolution des marchés du Sud vers une 
digitalisation progressive, favorable à une inclusion 
rapide des popu-lations à faibles revenus.
CONCLUSION
La réflexion conduite sur l’intérêt des rapports entre 
les marchés d’assurance du Nord et du Sud de la 
Méditerranée est essentiellement un modeste retour 
d’expérience.Elle est donc fondée sur un ensemble 
d’observations chiffrées, et de constats reflétant des 
situations très diverses, et ne se réfère à aucune 
bibliographie.Pour des raisons précises, et bien que 
l’objet de l’analyse ne concerne que deux acteurs, nous 
avons pris en compte certains marchés du Sud-Est 
asiatique et le modèle « anglo-saxon ».
Ainsi la réalisation de l’objectif de réduction des écarts 
Nord/Sud et d’homogénéisation du niveau de progrès 
des marchés du Sud pourra être supportée par deux 
cibles :
– l’inversion de la structure globale du marché ;
– un modèle de protection sociale (retraite et maladie) 
de type
anglo-saxon.
La prise en charge des constats suivants devrait 
permettre la défini-tion d’une stratégie de croissance.
Les perspectives d’évolution positive, qui s’ouvrent 
pour les pays de la rive Sud, devraient être supportées 
par une bonne appréciation de cinq constatations 
permettant de définir les grandes orientations stra-
tégiques :
– les distorsions constatées entre les différents pays de 
la rive Sud nesont pas tributaires du revenu par habitant;
– l’écart moyen de 6 points du taux de pénétration, 
entre lesmarchés du Sud et du Nord, est très clairement 
contredit par le cas du Maroc et du Liban ;
– l’évolution progressive des critères de maturité, même 
modeste,
pourrait permettre un développement socioéconomique 
de l’assurance et représenter des volumes importants 
de primes ;
– une accélération de la digitalisation, comme vecteur 
d’accès à l’assurance de toutes les populations aussi 
bien en termes d’offre que de services ;
– la réduction de l’écart entre les pays du Sud permettra 
de faire
progresser vers l’objectif à long terme de mise à niveau 
progressive avec les marchés du Nord.La réalisation 
de cet ensemble d’objectifs suppose la mise en place 
d’un plan stratégique de croissance soutenu par les 
pouvoirs publics, d’une part, et une modélisation à dix 
ans de la croissance, d’autre part.Cette modélisation de 
la croissance des marchés du Sud devra être adaptée 
à chacune des compagnies du marché selon sa propre 
situation.

مقاالت
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Article by Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)

Partnerships for OIC Development: 
Collaborations Between ICIEC and the IsDB Group

Introduction
Collaboration and partnerships are potent enablers 
of economic development. One inherent and highly 
influential collaboration for ICIEC stems from 
being a member of the Islamic Development Bank 
Group (IsDB Group).  All the IsDB Group member 
institutions work together towards the same goal 
– delivering economic prosperity across the OIC 
by supporting sustainable development through 
Shari’ah-compliant solutions. Enhancing synergies 
between ICIEC and the IsDB Group is a strategic 
priority for the Corporation. It allows ICIEC and 
its group entities to deliver on both their shared 
and individual goals more effectively. Partners in 
the IsDB Group are integral to ensuring ICIEC’s 
success as the Corporation works to deliver on 
its mandate to support trade and development 
throughout the OIC.
The Islamic Development Bank (IsDB) and the 
IsDB Group:
The Islamic Development Bank (IsDB) established 
in December 1973 as a Multilateral Development 
Bank (MDB) under the auspices of the Organisation 
of Islamic Cooperation (OIC). The Bank 
commenced business activities in October 1975 
with the key objective of facilitating the economic 
development and social progress of its Member 
Countries and Muslim communities across the 
world more broadly. The Bank currently serves 56 
Member Countries and is continuously looking to 
grow its membership.
Since IsDB’s inception, several entities have 
been launched by the Bank, including ICIEC, the 
International Islamic Trade Finance Corporation 
(ITFC), the Islamic Research and Training Institute 
(IRTI), the Islamic Corporation for the Development 
of the Private Sector (ICD) and the World WAQF 
Foundation (WWF). Together with the Bank, these 
sister institutions make up the IsDB Group and 
work together to serve OIC member states.
The Islamic Corporation for the Insurance of 
Investment and Export Credit (ICIEC):
The Islamic Development Bank Group established 

ICIEC in 1994 as the trade credit and investment 
insurance arm of the IsDB Group. ICIEC is 
mandated to expand the scope of trade transactions 
and increase investment flows among OIC Member 
Countries by providing takaful solutions for cross-
border transactions. Specifically, ICIEC provide 
exporters, investors, and financial institutions with 
the following services: i) export credit insurance 
to cover the risk of non-payment in relation to 
cross border trade and trade finance transactions, 
ii) investment insurance to cover country risk in 
relation to foreign investments among Member 
Countries, iii) reinsurance of operations covered 
by export credit agencies (ECAs) in Member 
Countries, and iv) promotion of Islamic Finance 
and Takaful.
These services enable exporters, importers, 
investors, financial institutions and ECAs to 
transact and conduct business with ICIEC Member 
Countries by limiting their potential loss.  ICIEC’s 
takaful solutions limit the potential losses that 
policyholders can incur by mitigating against 
certain risks, including the risk of expropriation, 
non-payment, and many others.
The Islamic Research and Training Institute 
(IRTI):
IRTI was established in 1981 to ensure that the 
IsDB could perform its intended functions in 
conducting research and providing training. IRTI’s 
core objective is to undertake research and provide 
training and information services in Member 
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Countries and Muslim communities in non-Member 
Countries around the topic of Shari’ah-compliant 
finance. The intention behind this research and the 
training is to help bring these target communities’ 
economic, financial and banking activities into 
conformity with Shari’ah and further accelerate 
economic development and enhance cooperation 
amongst them. IRTI’s current activities include 
producing publications, conducting research 
projects relevant to Islamic Finance, providing 
capacity development services, and online training 
courses.
The Islamic Corporation for the Development 
of the Private Sector (ICD):
ICD established in 1999 to complement the IsDB 
through the development and promotion of the 
private sector as a vehicle for economic growth 
and development in Member Countries.  The 
ICD delivers on this mission by providing finance 
for private sector projects, promoting competition 
and entrepreneurship, providing advisory services 
to governments and private companies and 
encouraging cross border investments.
The ICD’s primary aims are: i) to identify and 
support investment opportunities in the private 
sector in Member Countries, ii) to provide a broad 
range of Shari’ah-compliant financial products and 
services and iii) to improve the access that private 
companies have to Islamic capital markets.
The ICD’s activities are wide-ranging, including the 
provision of lines of finance to financial institutions 
in member states to promote the provision of 
Shari’ah-compliant finance, investment into the 
equity of Islamic Banks, advisory services to 
financial institutions, asset management services 
and investing in projects and corporates.
The Islamic Trade Finance Corporation (ITFC):
The International Islamic Trade Finance 
Corporation (ITFC) established in 2005 with 
the mandate to promote trade of the Member 
Countries of the Islamic Development Bank 
through providing trade finance and engaging in 
activities that facilitate intra-trade and international 
trade. ITFC’s trade finance division provides 
Shari’ah-compliant trade financing for OIC Member 
Countries, emphasizing financing intra-OIC trade. 
ITFC considers providing all Shari’ah-compliant 
modes of trade financing. The three main financing 
methods under which it currently provides trade 
financing include: i) Murabaha, ii) Installment Sale, 

and iii) Istisna’a. In addition to providing trade 
financing, the ITFC also provides trade promotion 
and trade facilitation services. Its trade promotion 
activities include enabling businesses to attend 
trade fairs, identifying new markets and business 
opportunities, and establishing trade partnerships 
with new contacts and financial institutions. Its 
trade facilitation services include working with 
international partners to eliminate regulatory and 
procedural barriers to trade and facilitate knowledge 
sharing between Member Countries in trade and 
transport facilitation. Overall, apart from its trade 
financing activities, the ITFC aims to provide 
capacity-building tools to Member Countries and 
their corporates so that they can effectively trade 
beyond their domestic borders.
World Waqf Fund (WWF):
Considering the need for a global Waqf entity that 
can collaborate with and connect governments, 
organizations, NGOs, philanthropists and 
corporates alike, the WWF was established by 
IsDB 2001. The WWF has a host of objectives, 
including i) the promotion of Awqaf for sustainable 
development, ii) supporting organizations, 
programs and projects in the areas of education, 
health, culture and social life, iii) providing support 
for research conducted in the area of Waqf, and 
iv) assisting countries and organizations in drafting 
legislation regarding Waqf.
ICIEC and the IsDB Group
ICIEC’s relationship with the IsDB Group is vital, 
as ICIEC and the various members of the Group 
work together to achieve more significant trade 
and investment volumes into and between OIC 
countries. As part of the IsDB Group, ICIEC’s 
mission, vision, and core values were all created 
to align amongst members.  Enhancing synergies 
between ICIEC and its partners in the IsDB Group 
is a crucial priority for the Corporation. Synergies 
cut across the three strategic objectives of ICIEC’s 
10-Year Strategy – enhancing impact, efficiency, 
and resilience.
ICIEC is working with its sister institutions to support 
initiatives they are pursuing and is exploring cross-
marketing, staff rotation, and undertaking upstream 
and downstream programs.
Collaboration between ICIEC and IsDB
ICIEC works in the closest collaboration with the 
IsDB. The Bank and ICIEC have a long history of 
working together to support strategic transactions 
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and undertake joint initiatives that support Member 
Countries both in good times and in times of crisis.
An example of this partnership in times of crisis 
includes the response to the adverse effects of the 
COVID-19 pandemic. ICIEC is collaborating with 
the IsDB in several ways. First, ICIEC  provided 
USD 450 million as part of IsDB’s ‘Strategic 
Preparedness and Response Facility’ to ensure 
the continuous flow of strategic imports, protect 
investments, and minimize economic volatility. 
Later, the two entities established a collaborative 
USD 2 billion credit guarantee facility known as the 
COVID-19 Guarantee Facility (CGF). ICIEC serves 
as the administrator of this facility by deploying 
its standard credit and political risk insurance 
solutions through the fund to sustain the import of 
strategic commodities and protect investments in 
its Member Countries.
ICIEC has worked particularly closely with the 
Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD) 
during the crisis. The ISFD sits within the IsDB 
and works to reduce poverty, build productive 
capacities of Member Countries, reduce illiteracy, 
and eradicate diseases and epidemics. ICIEC has 
formed a bespoke partnership with ISFD known as 
the ICIEC-ISFD COVID-19 Emergency Response 
Initiative (ICERI) throughout the pandemic. ISFD 
has allocated a funding grant of USD 400 million 
to ICIEC, used to subsidize the premium charged 
on the insurance cover ICIEC provides to facilitate 
the procurement of medicine, medical equipment 
and other essential commodities to eligible 
countries. In addition to its collaboration through 
ICERI, ICIEC is exploring the option of using its 
insurance/guarantee mechanisms as a tool to 
mobilize resources for financing ISFD’s One Wash 
Program to address cholera and sanitation issues 
in OIC MCs.
Building on the success of the ICERI, further 
collaborations between ICIEC and ISFD are 
underway. Through such partnerships, the 
institutions can catalyze support to LDMCs in 
strategic sectors, including education, health 
systems, youth empowerment, and economic 
recovery initiatives of fragile and conflict-affected. 
This approach is aligned with ISFD’s mission and 
will enable ICIEC to boost trade and investment 
flow in LDMCs of OIC Member States.
During the COVID-19 crisis, ICIEC also hosted 
and participated in knowledge-sharing events 

with the IsDB and sister entities. As an example of 
this, ICIEC participated in the “IsDB Group Private 
Sector Action Response to COVID-19 Webinar, 
Launching New Online Initiatives”. The webinar 
hosted many participants from various industries 
and discussed challenges facing both the private 
sector and the global economy more broadly 
during the COVID-19 outbreak. All IsDB Group 
members participated and used the platform to 
discuss investment and trade opportunities in IsDB 
member countries and outlined various pursued 
initiatives to withstand the economic effects of the 
pandemic better.
Beyond the crisis, the ICIEC and IsDB entities 
have collaborated for the mobilize-to-channel line 
of financing designed to mobilize private capital 
and deliver much-needed funding to SMEs in 
ICIEC’s Low Income Member Countries (LIC). 
The mobilization of this funding is to be done with 
minimal utilization of ordinary capital resources 
through partnerships with regional DFIs.
ICIEC and the IsDB are also exploring further 
partnership in several vital areas, including 
increased access to finance for women-
owned enterprises and infrastructure project 
risk mitigation. IsDB and ICIEC are currently 
considering a partnership on Affirmative Finance 
Action for Women in Africa (AFAWA), a women 
enterprises and women-friendly SMEs support 
program designed by AfDB and funded partly by 
the G-7 States. Additionally, there is a proposal 
by ICIEC to launch the Infrastructure Investment 
Fund Pool (IIFP) alongside the IsDB. This proposal 
by ICIEC aims to increase non-funded project 
support mechanisms such as credit and political 
risk insurance instruments.
ICIEC is also working towards integrating the IsDB’s 
policy framework into its mainstream activities. 
The integrated policies include the IsDB’s sector 
policies and other policies related to compliance, 
anti-corruption, integrity and ethics. By doing so, 
ICIEC will foster greater alignment with the IsDB.
Collaboration between ICIEC and IRTI
ICIEC regularly works with – and benefits from 
the services of – IRTI. ICIEC has taken part 
in seminars and events organized by IRTI to 
improve the understanding of its personnel 
related to various topics within the sphere of 
Islamic Finance. ICIEC also uses IRTI’s courses 
to build the capacity of its people, as ICIEC offers 
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staff the option to participate in the many Islamic 
Finance courses offered by IRTI. Additionally, 
ICIEC personnel often uses IRTI’s research and 
publications to inform its decision-making related 
to its products, transactions and other components 
of its operations.
ICIEC has also contributed to IRTI as well. 
Specifically, senior personnel from ICIEC have 
acted as trainers for courses offered by IRTI in the 
past. As such, the relationship between ICIEC and 
IRTI is one characterized by knowledge-sharing 
and collaboration.
There is room to expand the relationship, primarily 
in jointly producing learning material on investment 
and trade credit takaful, often not well understood 
across the OIC.
Collaboration between ICIEC and ICD
ICIEC’s relationship with ICD is robust as the 
institutions share the objective of supporting the 
private sector in Member Countries by strengthening 
companies and facilitating infrastructure projects 
across the OIC through Islamic financing. ICIEC 
has participated in multiple Sukuk deals led by ICD.
Additionally, ICIEC has participated with ICD in 
the financing of various projects. For example, 
ICD and ICIEC supported a power plant project in 
Mali called the “Albatros Energy Mali (AEM)”. ICD 
financed part of the project, while ICIEC issued a 
Foreign Investment Insurance Policy (FIIP) to one 
of the equity participants in the transaction. With 
their participation and other DFIs, the project was 
made financially viable and was able to attract the 
capital needed for construction.
Increasing collaboration with the ICD is an ICIEC 
aim. Working more closely concerning ICD’s 
syndication mandates, its Line of Financing 
business, and enhancing ICD’s guarantee program 
for SMEs would prove beneficial for both entities.
Collaboration between ICIEC and ITFC
The visions and missions of ICIEC and ITFC both 
aim to boost intra-OIC trade through Shari’ah-
compliant financial instruments. The institutions 
have worked together on many initiatives and 
transactions in the past. Currently, ICIEC is 
supporting over USD 484 million of ITFC’s finance 
operations for Member Countries.
The most salient recent initiative that the institutions 
have worked on is the Arab-Africa Foreign Trade 
Bridge (AATB) program. The AATB is a regional 
trade promotion program aimed at addressing 

some of the challenges of promoting trade 
between the two regions. The AATB program is 
essential for ICIEC’s mission and values. It allows 
the Corporation to more effectively encourage 
intra-OIC trade and Arab and African inter-regional 
collaboration more specifically. Thus far, the 
program has seen a high degree of participation by 
governmental bodies, trade support organizations 
and private sector organizations alike. ICIEC has 
seen the significant potential of the AATB program, 
as the Corporation has closed upwards of USD 5.6 
billion worth of transactions through the program 
over the last ten years. ICIEC aims to work 
closely with its partner ITFC to contribute to and 
consistently grow the program.
ICIEC aims to improve synergies with ITFC by 
collaborating more closely on the AATB Program, 
LC Products, syndication enhancements, cross-
selling, and incentivized business-level agreements 
for project referrals. With enhanced collaboration 
across these elements, the business volumes for 
both entities would expand.
Collaboration between ICIEC and WWF
ICIEC’s relationship with the fund remains limited. 
However, the Corporation foresees potential 
opportunities to explore in the future where the 
WWF may be able to utilize ICIEC services to 
support development in strategic sectors.
Conclusion: Coming Together for Growth and 
Resilience
ICIEC’s partners are critical to the Corporation’s 
ability to facilitate sustainable economic growth for 
Member Countries. With this in mind, ICIEC has 
worked hard to foster strong relationships with 
its IsDB partners and will continue to strengthen 
IsDB Group synergy going forward. While ICIEC 
has a longstanding history with most of its IsDB 
Group peers, the Corporation is still in the process 
of exploring deeper collaborative options with 
others. ICIEC acknowledges the importance of all 
of its partners in the IsDB Group. The difficulties 
that have come with the COVID-19 pandemic have 
shown the Corporation that the Group can only 
withstand and recover from crises if the members 
join forces and leverage each other’s strengths. 
Enhancing the partnership amongst the IsDB 
Group is a goal that ICIEC remains committed to 
ensuring that all members of the IsDB Group and 
our shareholders can achieve their development 
goals.
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آفــاق تـطــويـر الـتـــأمـيـن 
الــتـكـافـلـي فـي الـجـزائـر

بعــد نشــر قانــون املاليــة لســنة 2020 الــذي أصــدر يف مادتــه 203 مكــررًا، 
بأنــه ميكــن لشــركات التأمــن املتواجــدة يف ســوق التأمــن أن متــارس عمليــات 
بإصــدار  للبــاد  العليــا  الســلطات  قامــت   ، التكافلــي  الشــكل  يف  التأمــن 
يحــدد  الــذي  فبرايــر2021،   23 املــؤرخ   81-21 رقــم  التنفيــذي  املرســوم 
الشــروط والطــرق ملمارســة التأمــن التكافلــي ، بغيــة منهــا بإثــراء املحيــط 
اإلســامية  الشــريعة  مبــادئ  يوافــق  جديــد  بنظــام  للتأمينــات  التنظيمــي 
أهــداف  مــع  يتماشــى  التعاونــي  للتأمــن  جديــد  تطــور  بنهــوض  وجديــرا 
الشــمولية املاليــة والتأمينيــة. يســمح هــذا املرســوم بإنشــاء شــركات تكافليــة 

جديــدة وفتــح "نوافــذ تكافليــة" مــن قبــل شــركات التأمــن.

1.  األصول التاريخية للتكافل:
إن مصطلــح التكافــل هــو مفهــوم تأمينــي يقــوم علــى التعــاون واحلمايــة 
واملســاعدة املتبادلــة بــن مجموعــات املشــاركن ضــد مخاطــر غيــر متوقعــة. 
ولــه جــذوره يف تعاليــم الديــن اإلســامي: أخــوة املشــاركن ،املســاواة ، 
ــى مــا  ــة  والتعاضــد. تعــود أســس مفهــوم "التكافــل" إل املســؤولية اجلماعي
قبــل ظهــور اإلســام يف زمــن املمارســات العرفيــة القبليــة العربيــة، والتــي 
ــة  ــد شــخص مــن قبيل ــى ي ــل عل ــذي قت ــل يف تعويــض أقــارب الفــرد ال تتمث
أخــرى، مبســاهمة أفــراد األســرة اجلماعيــة أو قبيلــة اجلانــي، لدفــع "ديــن 

ــة. ــة( ألســرة الضحي ــة( أو )العقيل ــدم" )الدي ال
وقــد أملــت األمثلــة التاريخيــة علــى املســلمن أن اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة 
أو "االختياريــة" ضــد األخطــار املحتملــة ونتائجهــا تتماشــى مــع تعاليــم 

اإلســام.
- وصــف القــرآن الكــرمي بوضــوح كيــف مــأل النبــي يوســف )عليــه الســام( 
صوامــع احلبــوب بفائــض ســبع ســنوات مــن احلصــاد اجليــد، كوســيلة 
احترازيــة لضمــان اســتمرار توافــر الغــذاء للســنوات الســبع التاليــة يف زمــان 

القحــط واملجاعــة.
- بــدأت ممارســة شــكل مــن أشــكال التعــاون ضــد األخطــار ألول مــرة يف 
أوائــل القــرن الثانــي مــن العصــر اإلســامي، عندمــا بــدأ العــرب املســلمون 
ــرة بســبب  ــة خطي ــت الرحل ــدول اآلســيوية. كان ــع ال ــم م يف توســيع جتارته
املســافات الطويلــة. وملواجهــة املخاطــر التــي ينطــوي عليهــا األمــر، كان علــى 
هــؤالء التجــار اللجــوء إلــى إنشــاء صناديــق مشــتركة لتعويــض أي عضــو يف 
املجموعــة تعــرض للضيــاع أو الســرقة أثنــاء الرحــات العديــدة عــن طريــق 

البحــر أو القوافــل.
ــة ، خلــص الفقهــاء املســلمون إلــى أن أســاس  مــن هــذه املمارســات العرفي
املســؤولية املشــتركة مــن حيــث عواقــب املخاطــر ، أدى إلــى قواعــد ضمــان 

متبــادل بــن املشــاركن.
إن هــذا املفهــوم للتأمــن التعاونــي الــذي يقــوم علــى احتــاد املــوارد املشــتركة 
ــر انســجاما  ــا وتضــررا ، هــو أكث ــر ضعف ــات األكث مــن أجــل مســاعدة الفئ
مــع الشــريعة  اإلســامية  القائمــة علــى البــر والتقــوى،  والتــي تدعــو إلــى 
التضامــن واملســاعدة املتبادلــة بــن أفــراد املجتمــع ، مــع االعتــراف مببــدأ 

اجلبــر والتعويــض و مســؤولية املجموعــة.

2.  األسس الشرعية للتكافل 
تستند مبادئ التكافل إلى ثاثة مصادر رئيسية للشريعة:

اهلل  كام  اإلســامية،  للشــريعة  اجلوهــري  املصــدر  الكــرمي:  القــرآن   -
املنقــول عــن الرســول محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم.

- السنة: جميع أقوال وأفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
- الفقــه: االســتدالل بالقيــاس الــذي يســتخدمه الفقهــاء املســلمون إليجــاد 

حــل )فتــوى( ملســألة شــرعية لــم ينــص عليــه القــرآن وال الســنة.
ــبة  ــة املحاس ــار 26 لهيئ ــق املعي ــامي وف ــن اإلس ــف التأم 3.  تعري

واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية
حتدد AAOIFI )هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســامية( 
التأمــن اإلســامي "التكافــل" يف معيارهــا 26: كمــا يلــي: " إن التأمــن 
اإلســامي هــو اتفــاق بــن مجموعــة مــن النــاس ضــد مخاطــر محــددة 
غيــر متوقعــة  قــد يواجهونهــا. هــذا االتفــاق ، الــذي مت تقدميــه ، يتعلــق 
بدفــع املســاهمات كتبرعــات ، ويــؤدي إلــى إنشــاء صنــدوق تأمــن يتمتــع 
مبكانــة كيــان قانونــي ولديــه مســؤولية ماليــة مســتقلة. ُتســتخدم مــوارد 
هــذا الصنــدوق لتعويــض أي حامــل البوليصــة ضــد املخاطــر املنصــوص 
عليهــا يف العقــد ، وفًقــا لقواعــد وإجــراءات بوليصــة التأمــن". ) البوليصــة: 
ــه  ــل مجلســي الفق ــن قب ــي م ــد التأمــن(. مت الســماح بالتأمــن التكافل عق

اإلســامي: مجلــس القاهــرة عــام 1965 ومجلــس جــدة عــام 1972.
4.  تطبيق الشريعة اإلسامية يف التأمن:

يحــدد الفقــه اإلســامي، املشــتق مــن أحــكام القــرآن الكــرمي ، خمســة 
املعامــات االقتصاديــة مــن أجــل االمتثــال  بهــا  تفــي  معاييــر يجــب أن 

للشــريعة:
- ال يسمح بدفع واستام الفوائد الربوية.

- الغرر واملضاربة محظوران.
- يتم تقاسم األرباح واخلسائر بن الطرفن.

- عــدم االســتثمار يف قطاعــات محظــورة شــرعيا )مثــل جتــارة األســلحة ، 
التبــغ ، الكحــول ، حلــم اخلنزيــر والقمــار،...(.

- يجب أن يقتصر االستثمار على األصول املادية الشرعية فقط.

السيد حاج محمد أحمد السيد حاج محمد أحمد 
نائب رئيس الشركة املتوسطية للتأميناتنائب رئيس الشركة املتوسطية للتأمينات
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يعتبــر التأمــن التكافلــي جــزًءا مــن نظــام التمويــل التشــاركي القائــم علــى 
"املعامــات" التــي حتتــرم أعــراف وقواعــد الشــريعة اإلســامية. يقــوم علــى 
مبــادئ املســاعدة املشــتركة واملســاهمة الطوعيــة للمشــاركن. يتــم تقاســم 

املخاطــر بشــكل جماعــي وطوعــي مــن قبــل جميــع املشــاركن.
5.  مبادئ التأمن التكافلي:

إن التكافــل هــو آليــة تأمــن تقــوم علــى التعــاون املتبــادل وتقاســم املخاطــر 
مــن قبــل مجموعــة مــن املشــاركن. إنــه ينبــع مــن الفكــرة التي تنــص الوجوب 
علــى األفــراد حمايــة بعضهــم البعــض. ومتييــزه عــن التأمــن التقليــدي يقــوم 

علــى حتــرمي املمارســات اآلتيــة:
ــى  ــر املشــروع عل ــراء الغي ــم واإلث ــدة ( مصــدر الظل ــا": )نســبة الفائ - "الرب
حســاب الضعفــاء. تنطبــق فكــرة الربــا علــى أي مكافــأة / منــو لــرأس املــال 
ــرآن الكــرمي:  ــادل جتــاري. وقــد نــص يف الق ــد أو تب ــه دون جه ــم حتقيق يت
"أحــل اهلل البيــع و حــرم الربا")ســورة البقــرة(. "يــا أيهــا الديــن آمنــوا ال 
الربــا أضعافــا مضعفــة واتقــوا اهلل لعلكــم تفلحــون" )ســورة آل  تأكلــوا 

عمــران(.
- الغــرر: وهــو أشــبه بالريبــة. ســيتم اعتبــار العقــد الــذي يحتــوي علــى 
حــدث غيــر مؤكــد أو خطيــر غيــر متوافــق مــع الشــريعة اإلســامية. يعتبــر 
"الغــرر" أي شــكل مــن أشــكال العقــد الغيــر املتناســب الــذي ينطــوي علــى 

ربــح ألحــد الطرفــن علــى حســاب اآلخــر.
- "امليسر" )املضاربة – القمار- اإلفراط يف املخاطرة(. 

- االستثمارات والتجارة يف أنشطة حرمتها الشريعة اإلسامية.  
6.  تعريف نظام إدارة التأمن التكافلي

تديــر شــركة التكافــل أنشــطتها وعملياتهــا وفًقــا لنمــوذج التكافــل وهــو 
نظــام يعتمــد علــى الوضــع التعاقــدي الــذي يلتــزم بــه األشــخاص الطبيعيــون 
و / أو املعنويــون الذيــن يطلــق عليهــم  اســم املشــاركون الذيــن يتعهــدون 
مبســاعدة بعضهــم البعــض يف حالــة حــدوث مخاطــر أو يف املــدة املحــددة 

ــي .  يف عقــد التأمــن التكافل
املســاهمات  تســمح  "مســاهمة".  يســمى  كتبــرع  مبلًغــا  املشــاركون  يدفــع 
املدفوعــة علــى هــذا النحــو بإنشــاء صنــدوق يوصــف ب"صنــدوق املشــاركن" 

ــا البعــض. ــة مســتقلة عــن بعضه ــة واملالي ــه الفني وتكــون عمليات
ان صنــدوق املشــاركن هــو احلســاب الــذي يتــم فيــه تخصيــص املســاهمات 
وإيــرادات اســتثماراتهم ، ويتــم الدفــع والتخصيــص منــه لتعويــض احلــوادث 
التكافــل  إعــادة  مســاهمات  تســديدات  و  واالحتياطــات  واملخصصــات 

ــة األخــرى. ــف اإلدارة الفني وتكالي
7.  مناذج إدارة التأمن التكافلي:

أكثــر منــاذج التكافــل شــيوًعا حالًيــا هــي منــوذج الوكالــة، ومنــوذج املشــاركة 
يف الربــح )املضاربــة(، أو مزيــج مــن النموذجــن )النمــوذج املختلــط(.

- منــوذج الوكالــة: يف هــذا النمــوذج، يجــب أن تغطــي املســاهمات املدفوعــة 
نيابــة عــن  الصنــدوق  يديــر  كوكيــل  تعمــل  التــي  الشــركة  إدارة  تكاليــف 
املشــاركن. لذلــك يتــم دفــع عمولــة الوكالــة لــه علــى أســاس عمولــة ثابتــة 
محســوبة كنســبة مئويــة مــن قيمــة الصنــدوق املــدار. ال تتلقــى الشــركة أي 
ربــح وال تتكبــد أي خســائر فنيــة، وكاهمــا يتــم حتميلــه علــى صنــدوق 
املشــاركن. ومــع ذلــك، إذا تلقــى الصنــدوق أي عجــز ، فســيتعن علــى 
الشــركة منــح قــرض بــدون فائــدة )القــرض احلســن( إلــى صنــدوق التكافــل 
والــذي ســيتم ســداده مــن الفوائــض املســتقبلية. ميــارس هــذا النمــوذج يف 

الشــرق األوســط.
- منــوذج املضاربــة: علــى عكــس منــوذج الوكالــة، يتــم تقاســم الفوائــد بــن 
املشــاركن والشــركة التــي تقــوم بــإدارة صنــدوق املشــاركن. تتلقــى الشــركة 
ــاح االســتثمار والفوائــض الناجتــة عــن  ــا عليــه مســبًقا مــن أرب جــزًءا متفًق
صنــدوق املشــاركن. يف حالــة حــدوث عجــز، ســيتم منــح قــرض بــدون فائــدة 

مــن قبــل الشــركة لصنــدوق التكافــل، ويتــم ســداده عندمــا يحقــق األخيــر 
فوائــض. مت اعتمــاد هــذا النمــوذج يف ماليزيــا.

- النمــوذج املختلــط: وهــو مزيــج مــن منوذجــي الوكالــة واملضاربــة. تتلقــى 
ــي  ــة مــن املســاهمات الت ــة ثابت ــة )نســبة مئوي ــة وكال ــة عمول الشــركة الوكيل
يدفعهــا مجمــع املشــاركن( ألنشــطة التأمــن ، باإلضافــة إلــى حصــة مــن 
الفائــض النــاجت عــن أنشــطة االســتثمار املالــي . ووفًقــا لبعــض املنظمــات، 
الوكالــة  مزايــا  مــن  االســتفادة  املمكــن  مــن  يجعــل  النمــوذج  هــذا  فــإن 
واملضاربــة. يف الواقــع ، يســمح األول باســترداد تكاليــف اإلدارة بينمــا يــؤدي 

ــة مــن فائــض االســتثمارات. ــى تعويــض الشــركة الوكيل ــي إل ــق الثان تطبي
- منــوذج الوقــف: ينــص هــذا النمــوذج علــى الســداد األولــي ملســاهمة مــن 
طــرف الوكيــل املكلــف بتشــغيل صنــدوق التكافــل ثــم يدفــع املشــاركون بعــد 
الوكيــل  يتلقــى  احلــوادث.  لتســوية  ُتســتخدم  إضافيــة  ذلــك مســاهمات 
العقــود  حاملــو  يتلقــى  بينمــا  ثابتــة،  اكتتــاب  عمولــة  للصنــدوق  املشــغل 
األمــوال املتبقيــة عنــد دفــع جميــع املطالبــات واحلــوادث. هــذا النمــوذج 

موجــود بشــكل رئيســي يف باكســتان.
التأمــن  "نافــذة"   أو  شــركة   إلدارة  الرئيســية  الشــروط    .8

 : فلــي لتكا ا
ــة ذات  ــدار كشــركة عام ــي ت ــي، الت ــزم شــركة التأمــن التكافل يجــب أن تلت
ــر الشــرعية مــن خــال  ــة ، باملعايي ــة أو تعاوني ــة تعاضدي اســهم او يف صف
بالتأمــن  املتعلقــة  القانونيــة  لألحــكام  وفًقــا  وعملياتهــا  أنشــطتها  إدارة 

ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
ــى أنشــطة شــركة  ــم اإلشــراف عل ــة لإلشــراف الشــرعي : يت - تعيــن جلن
التكافــل مــن قبــل جلنــة إشــرافية مســؤولة عــن مراقبــة جميــع معاماتهــا 
وإبــداء رأيهــا يف مطابقتهــا ملعاييــر الشــريعة اإلســامية. يتــم أيضــا تعيــن 
مدقــق متخصــص يف الشــريعة مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة التكافــل 

ــة اإلشــرافية. ــرارات هــذه اللجن ــآراء وق ــات ب ــزام العملي ــة الت ملراقب
وحســابات  املشــاركن  حســابات  بــن  الكلــي  الفصــل  يف  االســتمرار   -

املســاهمن.
- حتديــد واحتــرام الطريقــة املتبعــة لتوزيــع فائــض التأمــن: إذا كانــت 
علــى  التأمــن  فائــض  بتوزيــع  التكافــل  شــركة  تقــوم  إيجابيــة،  النتيجــة 
املشــاركن علــى أســاس إحــدى الطــرق الثاثــة التــي يحددهــا القانــون، 

وذلــك بعــد قــرار اجلمعيــة العامــة للمســاهمن.
- منــح قــرض بــدون فائــدة يف حالــة عــدم كفايــة مــوارد صنــدوق املشــاركن: 
يف حالــة وجــود عجــز يف حســاب املشــاركن، ســتمنحه شــركة التكافــل 
قرضــاً حســناً )قرضــاً بــدون فائــدة( لتغطيــة مبلــغ العجــز. ســيتم اســترداد 

هــذا القــرض مــن الفوائــض املســتقبلية للصنــدوق.
- اللجــوء الــى إعــادة التكافــل: لضمــان حمايــة محفظــة صنــدوق املشــاركن 
ــي أو  ــل الكل ــل مــن خــال التحوي ــل إعــادة التكاف ، تســتخدم شــركة التكاف
ــة  ــي. يف حال ــادئ التأمــن التكافل ــاً ملب ــة ، وفق ــي للمخاطــر املضمون اجلزئ
عــدم وجــود قــدرة إعــادة التكافــل، ميكــن لصنــدوق التكافــل تأمــن نفســه 

مــع معيــدي التأمــن التقليديــن مبوجــب مبــدأ الضــرورة.
9.  القواعد الرئيسية لتقاسم األرباح:

وفقــاً  املشــاركن  التأمــن علــى  فائــض  التكافلــي  التأمــن  تــوزع شــركة 
التاليــة: الطــرق  بإحــدى  املحــددة  التعاقديــة  للشــروط 

- علــى جميــع املشــاركن دون متييــز بــن املســتفيدين مــن التعويــض ومــن 
لــم ينتفعــوا بــه خــال الفتــرة املاليــة.

- قــد يقتصــر التوزيــع علــى املشــاركن الذيــن لــم يســتفيدوا مــن تعويضــات 
خــال الفتــرة املاليــة؛

- علــى أســاس معــدل االشــتراك لــكل مشــارك بعــد خصــم التعويضــات 
علــى احلــوادث التــي صرفــت لــه خــال الفتــرة املاليــة.  إذا كان التعويــض 
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املدفــوع أكبــر مــن اجلــزء املوجــود يف الفائــض، فلــن يســتفيد املشــارك مــن 
توزيــع األربــاح.

 ســيتم تبنــي الطريقــة املختــارة لتوزيــع الفائــض علــى املشــاركن مــن قبــل 
ــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة. اجلمعيــة العامــة للمســاهمن بن

10.  مهام هيئة الرقابة الشرعية:
يخضــع نشــاط التأمــن التكافلــي لإلشــراف اإللزامــي مــن قبــل جلنــة 
يتــم إنشــاؤها داخــل أي شــركة تقــوم بالتأمــن التكافلــي. هــذه اللجنــة 
ــي وتقــدمي  ــع معامــات شــركة التأمــن التكافل ــة جمي مســؤولة عــن مراقب
ــة  ــر الشــريعة اإلســامية. وهــي مكون ــا ملعايي املشــورة بشــأن مــدى امتثاله
مــن مجموعــة مســتقلة مــن األعضــاء املتخصصــن يف الشــريعة ويف فقــه 
املعامــات. يتمحــور مجــال تدخــل الهيئــة الشــرعية حــول األنشــطة التاليــة:

- تصديق الفتاوي على شرعية األدوات املستخدمة وهي:
. االمتثال للفصل بن أموال املساهمن واملشاركن؛

. التحقق على مطابقة املنتجات بشهادة مطابقة للشريعة اإلسامية؛
- التحقــق مــن مطابقــة املعامــات املنفــذة ، ال ســيما تلــك املتعلقــة مبطابقــة 

االســتثمارات ملبادئ الشــريعة اإلســامية.
- احتساب مبلغ الزكاة من صندوق املشاركن ودفعها.

- إعــداد وتقــدمي تقريــر نشــاط كل عــام يتــم فيــه التأكيــد علــى أن العمليــات 
املنفــذة تتوافــق مــع املبــادئ املســتمدة من الشــريعة اإلســامية. هــذا التقرير 

مرفــق بالتقريــر الســنوي العــام املقــدم إلــى االجتماع العام للمســاهمن.
خــال  التكافلــي  للتأمــن  العامليــة  الرئيســية  املؤشــرات    .11

:2019 -2018
شــكل  العالــم يف  أنحــاء  التكافلــي يف جميــع  التأمــن  عمليــات  متــارس 
تعاضديــات تعاونيــة أو شــركات مســاهمة أو مــن خــال "نوافــذ" تكافــل 
تفتحهــا الشــركات التقليديــة. يتــم إجــراء هــذه العمليــات يف ثاثــة أشــكال:
- التكافل العام الذي يشمل التأمن ضد أضرار املمتلكات واملسؤوليات. 

- التكافــل العائلــي املتعلــق بتأمــن األشــخاص الــذي يشــمل التأمــن علــى 
احليــاة ، والرســملة ، والتأمــن الصحــي والتأمــن ضد احلوادث اجلســدية.
مت تعــداد 336 مؤسســة تكافليــة تعمــل يف 45 دولــة يف العالــم يف عــام 
2019، وهــي تتكــون مــن كيانــات تكافــل )شــركات ذات أســهم - تعاونيــات( 
ونوافــذ تكافــل وشــركات إعــادة التكافــل تقــدم منتجــات خاصــة يف دول 
ــوب شــرق آســيا.  ــا وجن ــج والشــرق األوســط وشــرق وشــمال أفريقي اخللي
يف غالبيــة هــذه البلــدان ، مت إصــدار قوانــن التكافــل مــن قبــل الســلطات 

املعنيــة.
ميــارس التأمــن التكافلــي يف شــكل تعاونــي محــض يف ثــاث دول: إيــران 

ــة الســعودية والســودان. واململكــة العربي
ــدرة بنحــو 27.07  ــل، املق ــن أســواق التكاف ــي املســاهمات م ــع إجمال ارتف
ــن  ــدره 8.5 ٪ ب ــام 2018 ، مبتوســط منــو ق ــي يف ع ــار دوالر أمريك ملي

عامــي 2011 و 2018.
حتتكر خمســه دول يف ســنة 2018 حصة تتكون من 91 ٪ من اشــتراكات 
التكافــل وهــي: إيــران، الســعودية، ماليزيــا، اإلمــارات، إندونيســيا، ممــا 

يســاوي 25.2 مليــار دوالر أمريكــي.
12.  اإلطــار التنظيمــي والقانونــي للصيرفــة اإلســامية والتأمــن 

التكافلــي يف اجلزائــر:
الصيرفة اإلسامية :

مــارس  بتاريــخ 15  املؤرخــة  لبنــك اجلزائــر  رقــم 02-20  الائحــة   -
2020، التــي حتــدد العمليــات املصرفيــة املتعلقــة بالتمويــل اإلســامي 

وشــروط ممارســتها مــن قبــل البنــوك واملؤسســات املاليــة.
- التعليمــة رقــم 03-20 املؤرخــة 2 أبريــل 2020 لبنــك اجلزائــر حتــدد 
املنتجــات التــي تنــدرج حتــت التمويــل اإلســامي وطــرق تنفيذهــا مــن قبــل 

البنــوك واملؤسســات املاليــة.
- قــرار املجلــس االســامي رقــم 01-20 املــؤرخ يف أبريــل 2020 بإصــدار 

إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لإلفتــاء الشــرعي لصناعــة التمويل اإلســامي.
التأمن التكافلي :

- األمــر رقــم 07/95 املــؤرخ يف 23 شــعبان 1415 املوافــق 25 كانــون 
الثانــي 1995 املتعلــق بالتأمــن واملعــدل واملتمــم بالقانــون 04/06 تاريــخ 

20 شــباط 2006؛
- املرســوم التنفيــذي رقــم 21-81 املــؤرخ يف 11 رجــب 1442 املوافــق 
23 فبرايــر 2021 ، بتحديــد شــروط وطــرق ممارســة التأمــن التكافلــي.

 13.  شروط جناح التأمن التكافلي يف السوق اجلزائري:
قــد يكــون جنــاح منــوذج التكافــل يف الســوق اجلزائريــة مشــجعا بالعوامــل 

ــة: ــة والشــروط التالي اإليجابي
- إصداراملرســوم التنفيــذي للتكافــل لنمــوذج مــرن يســمح بإثــراء الســوق: 
ميكــن لشــركات الســوق إنشــاء "نوافــذ" تكافــل عــام أو تكافــل عائلــي كمــا 

ــة محضــة. ــات تكافلي ــا تأســيس شــركات أو تعاوني يتســنى له
ــل  ــر اهتمامــا لهــذا البدي ــرة مــن الســكان قــد يعطــوا اكث - إن شــريحة كبي
التأمينــي التعاونــي لكونهــم يبحثــون علــى حلــول حمايــة اوادخــار توافــق 

الشــريعة اإلســامية.
- األمثلــة اإليجابيــة احلاليــة للتمويــل التشــاركي وجتــارب التكافــل علــى 

املســتوى الدولــي وخاصــة يف البلــدان املســلمة.
- ســيعمل مبــدأ التعــاون بــن املشــاركن وتقاســم األربــاح بينهــم املطبــق 
يف منــوذج التكافــل بالفعــل كحافــز يف جــذب مســتهلكي التأمــن التكافلــي 

ــاون املســؤول والتضامــن. ــى التع ــة القائمــة عل ــروح التبادلي ــز ال وتعزي
- اجلــوار املناســب مــن البنــوك اإلســامية والتمويــل اإلســامي و"النوافــذ 
املصرفيــة االســامية" التــي ســتكون مبثابــة  شــركاء مكملــن لشــركات 
ونوافــذ التكافــل، يف التأمــن املصــريف ويف االســتثمارات املاليــة املتوافقــة 

مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. 
- إنشــاء صكوك مدعومة باملشــاريع االســتثمارية الكبرى للدولة )ســيادية( 
مربحــة وجذابــة علــى مســتوى الســوق املالــي لتحفيــز  املدخــرات املؤسســية 

واخلاصــة الداخلية.
ــر التمويــل اإلســامي ودعــم  - وضــع إطــار مالــي محفــز يــؤدي إلــى تطوي
االدخــار بواســطة إنشــاء منتجــات تأمينيــة تكافليــة مربحــة تشــجع االدخــار 

الطويــل املــدى )التقاعــد - تأمــن مســتقبل ومشــاريع األوالد،...(.
التأمــن  لنشــر  القطاعــات  متعــددة  تكافلــي  تأمــن  تعاونيــات  إنشــاء   -

األصغــر. التكافلــي 
للتمويــل  التشــاركية  املصرفيــة  الضريبيــة  التنظيميــة  بالوســائل  حــث   -

املصغــرة. القــروض  الفاعلــن يف  لزيــادة  األصغــر 
- إنشــاء صناديــق دعــم أو ضمــان لتشــجيع شــركات التأمــن علــى تســويق 
الدخــل  ذوي  للســكان  الصغيــرة  والصحــي  الزراعــي  التكافــل  منتجــات 

املنخفــض الذيــن يعملــون يف القطــاع غيــر الرســمي.
- تكويــن وتدريــب املــوارد البشــرية علــى تقنيــات إدارة التمويــل اإلســامي 

والتأمــن التكافلــي.
 املراجع :

- املرســوم التنفيــذي رقــم 21-81 املــؤرخ يف 11 رجــب 1442 املوافــق 
23 فبرايــر 2021 املحــدد لشــروط وكيفيــة ممارســة التأمــن تكافلــي.

- مجلة سيجما سويس ري رقم 2008/05
- مقدمة يف التكافل - داتو محمد يوسف - UPSDB - تكافل ماليزيا
- الثورة األخرى يف التمويل اإلسامي - جيما - 10 ديسمبر 2009.

- تقرير التكافل العاملي 2017 - تقرير أبحاث مليمان
- تقرير تنمية متويل اإلسام 2018 - طومسون رويتر
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مقاالت
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مقاالت
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نظرة على أداء قطاع التأمني الفلسطينىنظرة على أداء قطاع التأمني الفلسطينىاألخبار
خالل عامخالل عام  20202020

السيد / نهاد أسعد السيد / أحمد فؤاد مشعشع

السيد / أنور الشنطيالسيد / محمد الريماويالسيد / براق النابلسي

السيد / رياض األطرش السيد / جمال براهمة السيد / لؤي الحواش
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السوق الفلسطينى

تقرير سوق التأمني الفلسطيني خالل عام 2020

لمحة تاريخية عن قطاع التأمين الفلسطيني:
¿ عرفــت فلســطن التأمــن مــن خــال "قانــون شــركات الضمــان" الصــادر ســنة 1845. وهــذا القانــون كان يتعلــق بتأمــن األضــرار واخلســائر التــي 

حتصــل لألمــوال.
¿ عام 1929 صدر قانون رقم )18( الذي فرض بعض االلتزامات على شركات التأمن التابعة لشركات أجنبية.

¿ عام 1947 صدر قانون رقم )8( لتأمن املركبات امليكانيكية.
ــة أعمــال التأمــن رقــم )5( لســنة 1965، ونظــام مراقبــة شــركات التأمــن 76 لســنة  ــون مراقب ــم قان ــون رقــم )24( ، ث ¿ عــام 1959 صــدر قان

 .1965
¿ عــام 1992 تأسســت أول شــركتن همــا: شــركة التأمــن الوطنيــة، وشــركة املشــرق العربــي، ثــم توالــت الشــركات، يف عــام 1994 شــركة ترســت 
العامليــة للتأمــن، فلســطن للتأمــن، املجموعــة األهليــة للتأمــن، ثــم عــام 1995 شــركة العــرب للتأمــن علــى احلــوادث، وعــام 1996 تأســس فــرع 
لشــركة أجنبيــة )الشــركة األمريكيــة للتأمــن علــى احليــاة(، وعــام 1997 شــركة فلســطن لتمويــل الرهــن العقــاري، وعــام 2008 شــركة التكافــل 

الفلســطينية للتأمــن، وعــام 2010 الشــركة العامليــة املتحــدة للتأمــن، وعــام 2018 شــركة متكــن الفلســطينية للتأمــن.

التطورات التشريعية:
مـــر التأميــن فــي فلســطين بمراحــل عديــدة أدى ذلــك إلــى تنــوع األنظمــة القانونيــة المتعلقــة بالتأميــن التــي ســادت فيهــا، منــذ صــدور قانــون التأميــن 

رقــم )20( عــام 2005 توالــت القــرارات والتعليمــات المنظمــة لقطــاع التأميــن ومنهــا علــى ســبيل المثــال:
¿ تعليمات رقم )4( لسنة 2007 بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين.

¿ قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2008 بشأن تحديد مستوى األسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال. 
¿ تعليمــات رقــم )1( لســنة 2009 المعدلــة لتعليمــات رقــم )1( لســنة 2006 بشــأن تحديــد قيمــة هامــش المــاءة وتعدياتهــا واإلجــراءات والشــروط 

والنمــاذج المطلوبــة إلصــدار شــهادة الماءة. 
¿ تعليمات رقم )3( لسنة 2009 المعدلة لتعليمات رقم )1( لسنة 2007 بشأن ترتيبات إعادة التأمين. 

¿ قــرار رقــم )3( لســنة 2012 بتعديــل الفقــرة )3( مــن المــادة )3( مــن تعليمــات رقــم )2( لســنة 2012 بشــأن تعييــن شــركات التأميــن للخبيــر 
ــواري.  اإلكت

¿ قــرار رقــم )1( لســنة 2017 بتعديــل القــرار رقــم )2( لســنة 2012 بشــأن اســتخدام النظــام اإللكترونــي الفلســطيني لتأميــن المركبــات وتنظيــم 
آليــة عملــه. 

¿ القانون رقم )41( للعام 2018 بتعديات القانون رقم )20( للعام 2005 .
¿ القرار رقم )7( لسنة 2020 بتعديل القرار رقم )1( لسنة 2007، بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين.

¿ تعليمات رقم )1( لسنة 2021 بآلية توريد الرسوم المستحقة لهيئة سوق رأس المال والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

المكونات الرئيسية لقطاع التأمين في فلسطين:
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السوق الفلسطينى
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية:

¿ مت إنشاء هيئة ســـوق رأس املال الفلســـطينية مبوجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريـــخ 2005/8/11 اســـتناًدا إلـــى املـــادة رقم )2( من قانون 
هيئــة ســوق رأس املــال رقــم )13( لســنة 2004 ، وتتمتــع بالشــخصية اإلعتباريــة، واإلســتقال املالــي واإلداري واألهليــة القانونيــة ملباشــرة أعمالهــا 

التــي تكفــل حتقيــق أهدافهــا وفــق أحــكام القانــون؛ وأصبحــت اجلهــة املخولــة قانونيــاً يف اإلشــراف والتنظيــم والرقابــة علــى أعمــال قطــاع التأمــن .
ــز دور قطــاع  ــر وتعزي ــة املائمــة لتطوي ــق منهــا مبــا يكفــل توفيــر البيئ ¿ اســتطاعت اإلدارة العامــة للتأمــن، أن تبنــي القواعــد األساســية التــي تنطل

التأمــن يف االقتصــاد الوطنــي، وذلــك مــن خــال:
● وضع سياسات مفّصلة لتطوير قطاع التأمن وتنميته، وإعداد األنظمة والتعليمات الازمة لتنفيذها، بالتعاون والتشاور مع اجلهات املختصة.

● القيام بكل ما يلزم لتوفير املناخ املائم لنمو قطاع التأمن وتقدمه.
● احلفاظ على حقوق ومصالح املؤمنن واملستفيدين من خدمات التأمن، والرقي بهذه اخلدمات مبا يكفل حماية حقوق جميع األطراف.

● تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.
● التطوير املستمر لنظام العمل الداخلي مبا يواكب تطورات السوق.

¿ ويف العــام 2014 توســع النطــاق اجلغــرايف ملســؤوليتها عــن القطــاع مبوجــب اتفــاق نقــل الصاحيــات، أصبحــت اجلهــة املخولــة قانونــاً واملشــرفة يف 
مجــال التأمــن مبــا يشــمل ترخيــص املؤمنــن والــوكاء واإلشــراف علــى نشــاطهم، وحافظــت القوانــن الفلســطينية علــى نظــام تعويــض إلزامــي مطلــق 

لضحايــا الطــرق.
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السوق الفلسطينى
المهــام:

¿ اإلشراف والرقابة وترخيص جميع العمليات املتعلقة بقطاع األوراق املالية.
¿ تنشيط قطاع األوراق املالية وتعميقه، وزيادة وعي املجتمع حول أهمية االستثمار يف قطاع األوراق املالية.

¿ إدارة وتطوير قطاع التأمن من خال إعادة هيكلته وتنظيم أوضاعه وحتقيق استقراره ومنوه.
¿ خلــق البيئــة املواتيــة لعمــل قطاعــات الرهــن العقــاري والتأجيــر التمويلــي ومنوهمــا واســتكمال البيئــة القانونيــة واإلداريــة املنظمــة لهمــا ورفــع 

االقتصاديــة. مســاهمتهما 

االستراتيجية: تحقيق ثالثة أهداف رئيسية تتمثل فى:
¿ توسعة نطاق القطاع المالي الرسمي من خال توفير بيئة رقابية وتنظيمية لطرح خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية جديدة. 

¿ المســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة مــن خــال توفيــر خيــارات إضافيــة مــن الوســائل التمويليــة غيــر المصرفيــة للمنشــأت الصغيــرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر.

¿ توظيف التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات الخاضعة إلشراف الهيئة.

المشاريع الرئيسية:
¿ تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي وتوفير البيئة الممكنة لها.

¿ النهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسامية.
¿ استدامة القطاعات المالية تحت إشراف الهيئة وتعزيز استقرارها.

من أهم اإلنجازات:
أوالً: تطويـر البيئـة القانونيـة وتعزيـز عمليـات الرقابـة علـى القطاعـات التـي تشـرف عليهـا الهيئـة:

● إعـادة تشـكيل الهيئـة العليـا للرقابـة الشـرعية
● تفعيل اإلدارة العامة للمؤسســات المالية غيـر المصرفية في الهيئة

● بـدء إنفـاذ إطار الكفاءات الخاص بقطاع التأميـن
● تطوير قواعد حوكمة الشـركات الخاصة بقطاع التأمين

● انضمام شركات التأمين إلى نظام االستعام االئتماني الموحد التابع لسلطة النقد،

ثانيًا: تعزيز العاقة مع المؤسسات الدولية واإلقليمية والمحلية.

ثالثًا: تعزيز الشمول المالي وذلك من خال تطبيق الخطة الخاصة باالستراتيجية: 
● رفد موقع إلكتروني للشمول المالي، وتغذيته بالبيانات والمعلومات، ليشكل منصة لجميع المعلومات ذات العاقة بالشمول المالي،

● ومــن جهــة أخــرى، العمــل علــى تطويــر قاعــدة بيانــات مركزيــة خاصــة بمؤشــرات الشــمول المالــي، وتطويــر المنتجــات والخدمــات التــي مــن شــأنها 
تعزيــز الشــمول المالــي مثــل التأميــن متناهــي الصغــر،

● مراجعة وتطوير األطر القانونية الناظمة، لتكون أكثر ماءمة لمتطلبات الشمول المالي.

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين:
¿ مؤسســة فلســطينية غيــر ربحيــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة، تســعى لتحقيــق املصلحــة العامــة لاقتصــاد الوطنــي، وهــو املمثــل الوحيــد 

جلميــع  شــركات التأمــن العاملــة يف فلســطن.
¿ ميــارس عملــه منــذ أواخــر التســعينات، حيــث اكتســب إلزاميتــه يف قانــون التأمــن الفلســطيني رقــم 20 لســنة 2005 وذلــك طبقــا للمــادة 131 

مــن الفصــل اخلامــس عشــر.
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المهــام:

¿ تبنــي أســس وأصــول ممارســة المهنــة والعمــل علــى تمكيــن أعضــاء االتحــاد التقيــد بهــا، وتولــي مراقبــة ســلوكهم المهنــي بهــذا الشــأن بغيــة ترســيخ 
تقاليــد وأخاقيــات المهنــة بينهــم.

¿ العمل على نشر الوعي التأميني ورفع القيمة للعمل في صناعة التأمين.
¿ العمــل علــى توحيــد وتطويــر األســس المهنيــة لعقــود التأميــن بكافــة أنواعهــا، ووضــع تعريفــات أســعار بمــا يتناســب ودرجــات المخاطــر واألســعار 

العالميــة وبعــد موافقــة هيئــة ســوق رأس المــال. 
¿ تسوية قضايا التعويضات المشتركة والمستردة وتأمينات المشاركة ووضع آليات تسوية الحسابات بين األعضاء.

¿ إنشاء تجمعات التأمين الفنية وفقاً لحاجة السوق الفلسطيني وذلك بعد موافقة هيئة سوق رأس المال.
¿ التنسيق بين شركات التأمين العاملة بالسوق، وحل الخافات التي قد تنشأ بينها، ووضع الضوابط واللوائح الازمة لتحقيق ذلك.

¿ تعزيــز الثقــة بصناعــة التأميــن، وتحقيــق التعــاون والتنســيق مــع الجهــات الرســمية المختصــة، وكل مــن لــه عاقــة بقطــاع التأميــن محليــاً وعربيــاً 
ودوليــاً.

¿ عقــد النــدوات والمؤتمــرات المهنيــة، وإجــراء البحــوث العلميــة وإعــداد اإلحصائيــات، وإصــدار النشــرات الدوريــة متضمنــة البيانــات والمعلومــات 
عــن ســوق التأميــن الفلســطيني والتــي مــن شــأنها خدمــة قطــاع التأميــن.

ــن  ــي تضم ــرارات الت ــة والق ــح واألنظم ــن واللوائ ــة اســتصدار القواني ــة بغي ــة الازم ــي إعــداد التشــريعات التأميني ¿ مشــاركة الســلطات الرســمية ف
ــره. ــاءه وتطوي ــن وارتق اســتقرار ســوق التأمي

¿ المشــاركة فــي االتحــادات التأمينيــة العربيــة واإلقليميــة والدوليــة وكذلــك الهيئــات األخــرى ذات العاقــة والعمــل علــى تنظيــم عقــد اجتماعــات فنيــة 
وإداريــة وقانونيــة وماليــة فــي فلســطين.

¿ اإلشــتراك والتعــاون مــع اإلدارة العامــة للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية والمؤسســات ذات العاقــة لتأســيس معهــد متخصــص فــي 
التأميــن وفقــاٌ ألحــكام القانــون.    

¿ تعمل بالسوق 10 شركات للتأمين: 
• 7   شركات تأمين تقليدية، 

• 1   شركة تأمين تكافلية، 
• 1   شركة تأمين حياة، 

• 1   شركة لتأمين الرهن العقاري

¿ طبقًا ألخر البيانات، فقد بلغ عدد: 
• وسطاء التأمين   18 

وعدد 1 وسيط إعادة التأمين
• وكاء ومنتجي التأمين   167

• خبراء معاينة تقدير األضرار  11
• شركات إدارة النفقات الطبية والخدمات التأمينية    6 

• الخبراء اإلكتواريين   4

مؤشرات عامة حول السوق الفلسطيني
تطور نشاط قطاع التأمين:

¿ حافظــت أقســاط التأمــن علــى نفــس املســتوى، حيــث بلــغ إجمالــي األقســاط 303,244,103 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2020 مبعــدل 0.24 % 
مقابــل 302,509,068 مليــون دوالر عــام 2019؛ 

¿ انخفضــت إجمالــي التعويضــات املدفوعــة 179,630,303 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2020 بنســبة 1.6 % مقابــل 182,660,629 مليــون 
دوالر عــام 2019؛
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توزيع أقساط التأمين حسب الفروع:

 

ويوضح اجلدول أدناه تطور نشاط التأمن )األقساط / التعويضات املدفوعة( خال خمس سنوات:



3131

السوق الفلسطينى

الخمس شركات األكبر في السوق للعام 2021: 

■ مجموعة ترست والتكافل تستحوذ على 32.8  % من السوق، 
■ الثاث شركات األخرى 46.5 % من السوق  

إجمالي استثمارات شركات التأمين 2019 - 2020: 
بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمن 266,330,030 مليون دوالر أمريكي للعام 2020 مقابل 259,946,368 مليون دوالر للعام 2019.
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■ ندرج أدناه نتائج شركات التأمن يف 2021-12-31: 

* لم ُتعلن نتائج املجموعة األهلية للتأمن حتى صدور هذا العدد
• ملحوظة: الرجاء أخذ العلم أن األرباح مؤقتة، وخاضعة ملوافقة هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

الخـالصة: 
■ رغــم صغــر حجــم الســوق إال أن قطــاع التأمــن يف فلســطن يتميــز بأنــه قطــاع نــاِم ولديــه فــرص اســتثمارية كبيــرة، وتعــزز الهيئــة هــذه الفــرص مــن 

خــال تنفيــذ اســتراتيجية للنهــوض بقطــاع التأمــن بالتعــاون مــع جميــع مكوناتــه.
■ رغــم زيــادة نســبة مســاهمة قطــاع التأمــن يف النــاجت املحلــي اإلجمالــي 1.95 %؛ إال أنهــا ال تــزال نســبياً قليلــة يجــب زيادتهــا مــن خــال زيــادة 

تطــور عمــل الشــركات والنمــو االقتصــادي.
■ تشــكل أقســاط تأمــن الســيارات والتأمــن الصحــي )79.2 % مــن إجمالــي األقســاط(، وممــا الشــك أن التوجــه نحــو تنظيــم األطــر القانونيــة 

والتشــريعات سيســاعد يف إمكانيــة تقــدمي منتجــات تأمينيــة جديــدة.
■ الزالت معظم استثمارات شركات التأمن مركزة يف القطاع العقاري، وهذا يفرض التنويع االستثماري يف أقرب وقت.

■ شــهد العــام 2020 تطــورات عديــدة، منهــا تطويــر اآلليــة املتبعــة يف احتســاب هامــش املــاءة املاليــة لشــركات التأمــن/ تهيئــة الشــركات للتطبيــق 
الفعلــي املعيــار الدولــي املالــي IFRS17 بدايــة مــن العــام 2023 تطويــر منــاذج إكتواريــة موحــدة للشــركات.

■ أصــدرت الهيئــة تعليمــات رقــم )1( للعــام 2020 بالرقابــة واإلشــراف علــى الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث الطــرق مــن أجــل 
اكتمــال منظومــة الرقابــة علــى جميــع مكونــات قطــاع التأمــن، وقــد مت إنشــاؤه مبوجــب قانــون التأمــن رقــم )20( لعــام 2005، وهــو جــزء ال يتجــزأ 
مــن مكونــات القطــاع لتعويــض مصابــي حــوادث الطــرق الذيــن ال يســتحقون تعويضــاً مبوجــب مســؤولياته املحــددة، وكذلــك املســاهمة يف زيــادة الوعــي 

املجتمعــي بأهميــة اإللتــزام بقوانــن املــرور والتأمــن.
■ التأمــن الفلســطيني ُيعانــي مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة جــداً حتــت االحتــال يف الضفــة، باإلضافــة إلــى هــذا، فوضــع االقتصــاد يف قطــاع غــزة 

ورغــم الكثافــة الســكانية ال يســمح بتطــور ســليم للتأمــن.

 املبالغ بآالف الدوالرات
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السيد / براق النابلسي
املدير العام 

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
أهم التحديات التي تواجه صناعة التأمن يف فلسطن:

تواجــه صناعــة التأمــن الفلســطينية كغيرهــا مــن القطاعــات االقتصاديــة 
األخــرى يف فلســطن العديــد مــن التحديــات، منهــا مــا هــو مرتبــط بشــكل 
مباشــر بالوضــع السياســي املعقــد مــع اجلانــب اآلخــر وعــدم وجــود 
أفــق ألي حــل سياســي وســيطرة اجلانــب اآلخــر علــى املعابــر واحلــدود 
إضافــة لتحكمــه مــن الناحيــة األمنيــة بالطــرق اخلارجيــة الواصلــة بــن 
املــدن الفلســطينية وغيرهــا مــن املمارســات اليوميــة التــي يتعــرض إليهــا 
الشــعب الفلســطيني بــكل مكوناتــه ممــا يحــد مــن حريــة النقــل واحلركــة 
الشــخصية والتجاريــة ويؤثــر بشــكل مباشــر علــى حياتــه اليوميــة ويحــد 

مــن نشــاطه االقتصــادي.  
الفلســطينية  التأمــن  التــي تواجــه صناعــة  التحديــات األخــرى  ومــن 
مــع  والعاقــة  السياســي  الوضــع  عــن  الناجمــة  للتحديــات  كامتــداد 
اجلانــب اآلخــر، صغــر حجــم ســوق التأمــن الفلســطيني وتركــز معظــم 
املحفظــة التأمينيــة بتأمــن املركبــات، إضافــة لضعــف الوعــي التأمينــي 
ــه الشــرائية وعــزوف شــركات  ــدى املواطــن الفلســطيني وضعــف قدرت ل
ــم  ــن له ــي حاجــة املؤم ــدة تلب ــة جدي التأمــن عــن طــرح منتجــات تأميني
وتواكــب متطلبــات الشــمول املالــي كمنتجــات التأمــن متناهــي الصغــر 

ومنتجــات التأمــن الزراعــي.
أهــم اإلصاحــات التنظيميــة والتشــريعية املطروحــة حاليــًا 

علــى أجنــدة الهيئــة:
تولــي هيئــة ســوق رأس املــال أهميــة بالغــة إلــى تعزيــز ومتتــن البيئــة 
التنظيميــة والتشــريعية لقطــاع التأمــن ملــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة يف 
تطويــر وتنظيــم إدارة هــذا القطــاع، فباإلضافــة إلــى قــرار الهيئــة يف 
نهايــة العــام 2020 بتعديــل آليــة حتديــد قيمــة ودائــع شــركات التأمــن 
املربوطــة ألمــر الهيئــة وربطهــا بحجــم املحفظــة التأمينيــة الســنوية بعــد 
ــغ  ــة محــددة مببل أن كانــت وديعــة شــركات التأمــن املربوطــة ألمــر الهيئ
ثابــت، وذلــك يف إطــار مواكبــة مخاطــر صناعــة التأمــن يف فلســطن  ويف 
ســياق تعزيــز ســبل حمايــة حقــوق حملــة وثائــق التأمــن واملســتفيدين مــن 
اخلدمــات التأمينيــة وتعزيــز ثقــة اجلمهــور باخلدمــات التأمينيــة املقدمــة 
لــه، إضافــة الــى قرارهــا بتعديــل تعليمــات هامــش املــاءة املاليــة لشــركات 
التأمــن يف نهايــة العــام 2020 أيضــاً بهــدف أن تعكــس هامــش املــاءة 
املاليــة بشــكل موضوعــي قــدرة شــركة التأمــن علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
التأمينيــة ولتصبــح أكثــر توافقــاً مــع مبــادئ التأمــن األساســية الصــادرة 
عــن اجلمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــن )IAIS(، ومبــا يكفــل حمايــة حــق 
املســتهلك باحلصــول علــى املعلومــة مــن خــال معرفــة القــدرة املاليــة 
لشــركة التأمــن بطريقــة بســيطة يســتطيع منهــا فهــم نســبة املــاءة التــي 
حتــوز عليهــا الشــركة مــن خــال إدخــال تصنيــف )ترتيــب( لقيمــة هامــش 
املــاءة املتحقــق لشــركة التأمــن ومبــا يشــجع التنافــس اإليجابــي بــن 
شــركات التأمــن نحــو العمــل علــى حتســن نســبة حتقيــق هامــش املــاءة 
مــن خــال إدخــال تصنيــف )ترتيــب( لقيمــة هامــش املــاءة املتحقــق 

لشــركة التأمــن.

ــع  ــة لتطــورات صناعــة التأمــن مبــا يتماشــى م ــة الهيئ ويف إطــار مواكب
أفضــل املمارســات واملبــادئ الدوليــة الصــادرة عــن اجلمعيــة الدوليــة 
ملراقبــي التأمــن )IAIS(، ويف ســياق متتــن وحتصــن البيئــة التشــريعية 
يف  القصــور  أوجــه  ومعاجلــة  فلســطن  يف  التأمــن  لقطــاع  الناظمــة 
التشــريعات القائمــة، أنهــت الهيئــة يف الربــع األخيــر مــن العــام 2021 
بالتعــاون  إعــداده  مت  الــذي  اجلديــد  التأمــن  قانــون  مســودة  إعــداد 
والتنســيق مــع بعــض اخلبــراء واملختصــن الدوليــن يف مجــال إعــداد 
قوانــن التأمــن والتشــريعات املصاحبــة لهــا، وأطلقــت الهيئــة حــواراً 
مجتمعيــا شــاما حــول مســودة قانــون التأمــن اجلديــد، وأرســلت املســودة 
إلــى شــركات التأمــن والصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث 
الطــرق وجمعيــة حمايــة املســتهلك والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان 
ــة  ــات واالحتــادات واملؤسســات البحثي ــى مجموعــة مــن النقاب ــة إل إضاف
والقانونيــة واألكادمييــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطيني لتوســيع 
دائــرة املشــاركة والتشــاور حــول املســودة وصــوال إلــى قانــون يلبــي كافــة 
ــع  ــاً جمي ــة حالي ــدارس الهيئ ــج مواطــن القصــور. وتت االحتياجــات، ويعال
املاحظــات التــي وردت اليهــا مــن جميــع اجلهــات ذات الصلــة بهــدف 
األخــذ مبــا ميكــن مــن ماحظــات وإدخــال التعديــات الازمــة علــى 
مســودة القانــون، وذلــك يف ســبيل إصــدار قانــون تأمــن عصــري وحديــث 
يواكــب أفضــل املمارســات الدوليــة، ومبــا يخــدم قطــاع التأمــن، وحمايــة 
ــة  ــق العدال ــل يف حتقي ــدف األســمى املتمث ــى اله ــم، وصــوالً إل ــن له املؤم

االجتماعيــة وتعزيــز اســتقرار االقتصــاد الوطنــي.
ويف ظــل التطــور التكنولوجــي املتســارع الــذي دخــل كافــة جوانــب احليــاة 
التكنولوجيــا يف  تطبيــق  إدخــال  فيمثــل  منهــا،  االقتصاديــة  خصوصــاً 
ــر  ــى تطوي ــة عل ــل الهيئ ــث تعم ــة حي ــاً رئيســياً للهيئ مجــال التأمــن هدف
األطــر التنظيميــة والقانونيــة الازمــة إلصــدار تعليمــات تتعلــق بترخيــص 
ــر  ــة غي ــات واملنتجــات املالي ــع اخلدم ــح بي ــة مبــا يتي املنصــات اإللكتروني
املصرفيــة مــن خالهــا والتــي مــن ضمنهــا خدمــات التأمــن، وذلــك مبــا 

يتماشــى مــع اســتراتيجية الهيئــة للســنوات 2025-2021.
وعلــى صعيــد تعرفــة تأمــن املركبــات يف فلســطن، ويف إطــار تعزيــز 
ــا يف  ــة ستباشــر قريب ــإن الهيئ ــى املخاطــر، ف ــوم التأمــن املســتند ال مفه
التعاقــد مــع خبيــر إكتــواري بهــدف إعــداد دراســة إكتوارية إلعــادة صياغة 
تعرفــة تأمــن املركبــات يف فلســطن اســتناداً الــى مخاطــر الســائق مــن 
عمــره وخبرتــه يف الســياقة وســجل حوادثــه وطبيعــة عملــه وإلــى مخاطــر 
املركبــة مــن ســنة صنعهــا ونوعهــا وغيرهــا مــن املخاطــر ليصــار الــى 
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حتديــد حــد أدنــى وحــد أعلــى لتعرفــة تأمــن املركبــات واملســتندة حاليــا 
خطــر واحــد يتعلــق بقــوة محــرك املركبــة للمركبــات اخلصوصيــة وعــدد 

ــة. ــات التجاري ــة يف املركب ــة احلمول ــات العمومي ــركاب يف املركب ال
لدعــم  تتخذهــا  أن  الهيئــة  تنــوي  التــي  اإلجــراءات  هــي  مــا 

الفلســطيني: التأمــن  ســوق  وتشــجيع 
ــه  ــر قطــاع التأمــن والنهــوض ب ــى تطوي ــم عل ــة بشــكل دائ حتــرص الهيئ
وذلــك لتعزيــز مســاهمته يف النــاجت املحلي وحتقيق االســتقرار االجتماعي 
والســلم األهلــي، لذلــك تعمــل الهيئــة بشــكل مســتمر علــى تشــجيع تطويــر 
ــي الناظــم  ــز اإلطــار القانون ســوق التأمــن يف فلســطن مــن خــال تعزي
لصناعــة التأمــن يف فلســطن، وتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا املاليــة 
وتعزيــز قــدرات العاملــن يف قطــاع التأمــن مــن خــال اطــاق الهيئــة 
برنامــج الشــهادات املهنيــة املرتبــط بإطــار الكفــاءات لقطــاع التأمــن مــن 
خــال التعــاون مــع كل مــن معهــد البحريــن للدراســات املاليــة واملصرفيــة 
BIBF واملعهــد القانونــي البريطانــي CII وجمعيــة ادارة التأمــن علــى 
احليــاة LOMA، حيــث يهــدف هــذا البرنامــج بشــكل رئيســي الــى تطويــر 
قطــاع التأمــن يف فلســطن والنهــوض بــه، مــن خــال زيــادة ورفــع قــدرات 
العاملــن فيــه فنيــاً اســتناداً الــى شــهادات مهنيــة متخصصــة صــادرة عــن 
مؤسســات مرموقــة ذات اختصــاص ووفقــاً ألفضــل املمارســات الدوليــة 
يف صناعــة التأمــن. حيــث سيســتخدم إطــار الكفــاءات لشــهادات التأمن 
كمتطلــب مســبق ملنــح التراخيــص للمهــن التأمينيــة ذات العاقــة وبعــض 

الوظائــف الفنيــة واإلداريــة يف شــركات التأمــن. 
وقــد مت بنــاء وتطويــر برنامــج الشــهادات املهنيــة اخلاصــة بقطــاع التأمــن 
ليســتهدف فئــات عديــدة وعلــى عــدة مســتويات. فهــو باألســاس يســتهدف 
ــة  ــي املهــن التأميني ــن يف شــركات التأمــن وممتهن املســتوى األول للعامل
املرخصــن مــن قبــل هيئــة ســوق راس املــال حيــث ســتكون مجموعــة مــن 
الشــهادات التــي يحتويهــا البرنامــج، متطلبــاً أساســياً للحصــول علــى 
ــة ســوق رأس املــال ملجموعــة مــن املهــن  الترخيــص املهنــي مــن قبــل هيئ

التأمينيــة واملســاندة لصناعــة التأمــن 
وذلــك مــن خــال إطــار الكفــاءات الــذي اعتمدتــه الهيئــة. وعلــى املســتوى 
الفئــات املســتهدفة مثــل  البرنامــج فرصــة للعديــد مــن  الثانــي ميثــل 
اخلريجــن اجلــدد، ومــدراء إدارة املخاطــر والقانونيــن واملــدراء املاليــن 
قدراتهــم يف  تعزيــز  يف  الراغبــن  واخلارجيــن  الداخليــن  واملدققــن 

مجــاالت صناعــة التأمــن املختلفــة.
ــات  ــة التطــورات والتحديث ــال ملواكب ــة ســوق رأس امل يف إطــار ســعي هيئ
ــة إلعــداد  ــر الدولي ــا املعايي ــة مبــا فيه ــر واملمارســات الدولي ــى املعايي عل
التقاريــر املاليــة )IFRS( الصــادرة عــن مجلــس املعاييــر املحاســبية الدولي 
)IASB(، أصــدرت الهيئــة مبكــراً ومنــذ العــام 2019 التعاميــم الازمــة 
لشــركات التأمــن بشــأن تطبيــق كا مــن املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
املاليــة رقــم IFRS9( 9( واملعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 
IFRS17( 17(، حيــث هدفــت التعاميــم بشــكل أساســي إلــى اســتعداد 
التأمــن لتطبيــق فعــال وســلس ومتجانــس للمعاييــر  وتهيئــة شــركات 
الدوليــة التــي ســتدخل حيــز التنفيــذ بدايــة العــام 2023، وقدمــت الهيئــة 
أيضــاً املقترحــات التــي تتوافــق واملعاييــر الدوليــة للتخفيــف علــى شــركات 

التأمــن مــن اآلثــار املتوقعــة لتطبيــق تلــك املعاييــر. 
كيــف تقيمــون أداء الســوق الفلســطيني حتــى الربــع الثالــث 
مــن العــام 2021؟ مــا هــي توقعاتكــم لنمــو الســوق يف 2022 

املقبلــة؟ والســنوات 
وعلــى الرغــم مــن الظــروف االســتثنائية غيــر املســبوقة وإغــاق األنشــطة 
نتيجــة   2020 العــام  خــال  ومتكــررة  طويلــة  لفتــرات  االقتصاديــة 
لتداعيــات جائحــة كورونــا التــي عصفــت بالعالــم أجمــع، إال أن شــركات 

التأمــن الفلســطينية اســتطاعت امتصــاص تداعيــات اجلائحــة يف ظــل 
الــدور الفاعــل لهيئــة ســوق رأس املــال مــن خــال جملــة اإلجــراءات 
والتدابيــر التــي اتخذتهــا بهــدف التخفيــف مــن األثــار الســلبية علــى 
القطــاع مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى ضمــان اســتمرار شــركات التأمــن 
وصــرف  القانونيــة  بالتزاماتهــا  والوفــاء  التأمينيــة  خدماتهــا  بتقــدمي 

ملســتحقيها. التعويضــات 
وقــد شــهد قطــاع التأمــن يف فلســطن يف الربــع الثالــث مــن العام 2021 
منــواً بحجــم األقســاط املكتتبــة بنســبة %12.5 عــن نفــس الفتــرة مــن 
العــام 2020 حيــث ارتفــع حجــم أقســاط التأمــن مــن مــا يقــارب 231 
مليــون دوالر أمريكــي يف نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2020 الــى مــا 
يقــارب 260 ملــون دوالر أمريكــي يف الربــع الثالــث مــن العــام 2021، 
يف حــن ارتفــع حجــم التعويضــات املســددة بنســبة %15 يف نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام 2021 باملقارنــة مــع الربــع الثالــث مــن العــام 2020، 
حيــث ارتفــع حجــم التعويضــات املســددة مــن مــا يقــارب 127 مليــون 
دوالر أمريكــي يف الربــع الثالــث مــن العــام 2020 إلــى مــا يقــارب 146 

مليــون دوالر أمريكــي يف نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021. 
وفيمــا يتعلــق بإجمالــي موجــودات قطــاع التأمــن، فقــد شــهد منــو يف 
نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021 بنســبة %1.7 عــن نفــس الفتــرة 
مــن العــام 2020 حيــث ارتفــع مبلــغ اجمالــي املوجــودات مــن حوالــي 
642 مليــون دوالر امريكــي يف الربــع الثالــث مــن العــام 2020 إلــى مــا 
يقــارب 653 مليــون دوالر امريكــي يف الربــع الثالــث مــن العــام 2021. 
أمــا علــى صعيــد األربــاح فقــد انخفضــت أربــاح شــركات التأمــن بنســبة 
بلغــت %25.5 كمــا يف نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021 باملقارنــة 
مــع نفــس الفتــرة مــن العــام 2020، حيــث انخفضــت أربــاح شــركات 
التأمــن بعــد مخصصــات الضرائــب املقــررة مبوجــب القانــون مبــا يقــارب 
3 مليــون دوالر أمريكــي مــن مــا يقــارب 11.5 مايــن دوالر أمريكــي 
مــن نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2020 إلــى مــا يقــارب 8.5 مايــن 
دوالر أمريكــي باملقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام 2021، ويعــزى 
ــة ملجابهــة  ــاح نتيجــة تخفيــف اإلجــراءات االحترازي هــذا التراجــع باألرب
تداعيــات جائحــة كورونــا وعــودة احليــاة إلــى شــبه طبيعتهــا وتزايــد 
أعــداد وحجــم احلــوادث خاصــة حــوادث املركبــات بعــد رفــع القيــود التــي 

كانــت املفروضــة علــى حركــة التنقــل.
أمــا مبــا يتعلــق بالتوقعــات للعــام 2022، فمــن املتوقــع اســتمرار منــو 
أقســاط قطــاع التأمــن واســتمرار منــو حجــم التعويضــات أيضــا، ومــن 
عــام  بشــكل  املتحققــة  األربــاح  صــايف  يف  تراجعــاً  نشــهد  أن  املتوقــع 
نتيجــة لألثــار املاليــة املترتبــة علــى تطبيــق املعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر املاليــة خاصــة املعيــاران )IFRS9( و )IFRS17( ورصــد كافــة 

املخصصــات ذات العاقــة بهــا.
ونظــراً ألهميــة البيانــات املاليــة والتشــغيلية لقطــاع التأمــن والتــي يتــم 
نشــرها كل ربــع ســنة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة، فقــد مت تطويــر 
قاعــدة بيانــات قطــاع التأمــن بحيــث تشــمل مؤشــرات تأمينيــة هامــة 
التوزيــع اجلنــدري  للباحثــن واملهتمــن حتديــداً يف مجــال  وضروريــة 
واجلغــرايف، مــن خــال تضمــن قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة لقطــاع 

التأمــن للعديــد مــن املؤشــرات لتلبيــة متطلبــات الشــمول املالــي.
حيــث مت إضافــة مؤشــرات ماليــة ســنوية مثــل نســبة االختــراق والكثافــة 
التأمينيــة يف فلســطن ومؤشــرات ربعيــة تتعلــق بنســب ماليــة تأمينيــة 
ــق التأمــن الصــادرة عــن شــركات التأمــن موزعــة  إضافــة ألعــداد وثائ
وفقــاً للمنتجــات التأمينيــة واخلصائــص الدميوغرافيــة لطالــب الوثيقــة، 
ــاً  ــا لشــركات التأمــن موزعــة وفق ــغ عنه ــة ألعــداد احلــوادث املبل إضاف

ــواع وثائــق التأمــن والتوزيــع اجلغــرايف ملــكان وقوعهــا. ألن
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ــيرة  ــم مس ــن ان يدع ــي للتأم ــام العرب ــاد الع ــن لاحت ــف ميك كي
االحتــاد الفلســطيني لشــركات التأمــن ومــا هــي اقتراحاتكــم 
ــرى؟ ــات االخ ــرة والهيئ ــم املوق ــن هيئتك ــا ب ــاون م ــل التع لتفعي

ممــاال شــك فيــه بــأن االحتــاد العــام العربــي للتأمــن باعتبــاره بيــت 
التأمــن العربــي وملــا ميتلــك مــن خبــرات وعاقــات مــع مختلــف شــركات 
إعــادة  مــع شــركات  وبتواصلــه وعاقاتــه  العربــي  العالــم  التأمــن يف 
التأمــن العربيــة واألجنبيــة،  يســتطيع دعــم مســيرة االحتــاد الفلســطيني 

ــددة،  ــواٍح متع لشــركات التأمــن مــن ن
أهمهــا تبــادل اخلبــرات الفنيــة والتأمينيــة مــا بن أســواق التأمــن العربية 
وســوق التأمــن الفلســطيني ومســاعدة شــركات التأمــن الفلســطينية يف 
احلصــول علــى أفضــل التغطيــات مــن شــركات إعــادة التأمــن وبأفضــل 

الناجحــة  العربيــة  التأمــن  شــركات  لنقــل جتــارب  إضافــة  األســعار، 
ــدوات  ــن خــال املؤمتــرات والن ــك م لشــركات التأمــن يف فلســطن وذل
التــي يعقدهــا االحتــاد العــام العربــي للتأمــن والنشــرات التــي يصدرهــا 
باســتمرار، مبــا يحقــق أقصــى درجــات التكامــل حتــت مظلــة االحتــاد 

العــام العربــي للتأمــن.
حتــرص هيئــة ســوق رأس املــال يف فلســطن علــى التعــاون والتنســيق مــا 
بينهــا وبــن هيئــات اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال التأمــن يف العالــم 
العربــي، والهيئــة عضــو مؤســس يف االحتــاد العربــي ملراقبــي التأمــن 
وعضــو يف اجلمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــن )IAIS( وحتــرص علــى 
املشــاركة مبختلــف املؤمتــرات والنــدوات التــي تعقدهــا هــذه اجلهــات 

ــرات. ــادل اخلب بهــدف االســتفادة مــن التجــارب وتب

السيد / محمد الريماوي
رئيس مجلس إدارة 

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمني 
ممثل سوق التأمني الفلسطينى 
بمجلس االتحاد العربى للتأمني

ــطيني  ــن الفلس ــوق التأم ــة يف س ــا املطروح ــم القضاي ــي أه ــا ه م
ــوق؟ ــور الس ــتقبلية لتط ــم املس ــي رؤيتك ــا ه ــا؟ وم حالي

الهامــة واجلوهريــة مطروحــة حاليــاً يف ســوق  القضايــا  العديــد مــن 
التـــأمن الفلســطيني، علــى رأســها املراجعــات التــي تتــم مــا بــن شــركات 
التأمــن ممثلــة باالحتــاد الفلســطيني لشــركات التأمــن وهيئة ســوق رأس 
املــال الفلســطينية بخصــوص مســودة مشــروع قانــون التأمــن الفلســطيني 
اجلديــد املقتــرح مــن قبــل هيئــة ســوق راس املــال الفلســطينية بهــدف 
اخلــروج بقانــون تأمــن عصــري يحقــق مصلحــة شــركات التأمــن واملؤمــن 

لهــم علــى حــد ســواء، 
باإلضافــة الــى التحضيــر اللوجســتي لتطبيــق املعيــار املحاســبي الدولــي 
هامــاً  يشــكل حتديــاً  والــذي  التأمــن  بشــركات  اخلــاص   )17( رقــم 
وتغييــراً شــاماً جلميــع عمليــات شــركات التأمــن وطريقــة اإلفصــاح عــن 

ــداء مــن 2023،  ــه ابت ــذي ســيتم العمــل ب ــة وال ــات املالي البيان
ويوجــد العديــد مــن القضايــا الهامــة األخــرى منهــا تصميــم منتجــات 
ــة  ــات واحتياجــات الشــرائح املجتمعي ــع متطلب ــق م ــة تتواف ــة نوعي تأميني
املختلفــة علــى وجــه اخلصــوص " املهمشــة تأمينيــاً" مــن خــال طــرح 
منتجــات تأمينيــة متناهيــة الصغــر بأقســاط منخفضــة القيمــة وبتغطيــات 
تأمينيــة نوعيــة، واعتقــد بــأن فــرص النمــو تكمــن يف هــذا احلقــل نظــراً 
ملــا يشــكله مــن ســوق واعــد اذا مــا مت العمــل بالتــوازي مــع رفــع الوعــي 
التأمينــي لــدى املواطــن وهــذه مســؤولية تكاملية بن جميــع األطراف ذات 
العاقــة مــن املؤسســات الرســمية واجلهــات الرقابيــة وشــركات التأمــن.

ــا  ــا بأنن ــي املســتقبلية لتطــور الســوق، أســتطيع أن أختزله ــا عــن رؤيت ام

ذاهبــون نحــو الرقميــة بتســارع مذهــل، علينــا كشــركات تأمــن أن نهيــئ 
البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة ونطــور مــن إجــراءات العمــل مبــا يتــاءم مــع 
ــة، ســتصبح املنافســة أصعــب حيــث تتوافــر الشــركات  ــات الرقمن متطلب
أمــام اجلمهــور رقميــاً وســيصبح األفضــل مــن وجهــة نظــر املشــترك هــو 

األســرع يف تقــدمي اخلدمــة واألســرع يف الــرد علــى استفســاراتهم. 
مــا هــي التحديــات والصعوبــات التــي يواجههــا ســوق التأمــن 
أن  تعتقــدون  هــل  االحتــال،  ظــروف  ظــل  يف  الفلســطيني؟ 
قطــاع التأمــن يف فلســطن بإمكانــه النمــو بشــكل جيــد خــال 

املقبلــة؟  الســنوات 
ومنهــا  الفلســطيني  التأمــن  قطــاع  يواجههــا  التحديــات  مــن  العديــد 
وعــزوف  الســوق  حجــم  صغــر  رأســها  علــى  التقليديــة  التحديــات 
املواطنــن عــن التأمــن غيــر اإللزامــي وتأمــن العمــال علــى الرغــم مــن 
إلزاميتــه قانونــاً علــى أربــاب العمــل، حيــث يشــارك قطــاع التأمــن بنســبة 
1.8 % فقــط مــن حجــم النــاجت املحلــي اإلجمالــي، باإلضافــة الــى 
احلــوادث املــزورة واملركبــات غيــر القانونيــة واملشــطوبة، وارتفــاع فاتــورة 
التعويضــات لألضــرار املاديــة واجلســدية األمــر الــذي أدى إلــى حتقيــق 
الشــركات خســائر تشــغيلية يف بياناتهــا املاليــة، أمــا التحديــات غيــر 
التقليديــة علــى رأســها التحــول الرقمــي وضــرورة تهيئــة البنيــة التحتيــة 
التكنولوجيــة للشــركات العاملــة لتصبــح مؤهلــة لتطبيــق التأمــن الرقمــي 
والتســريع يف ســن قانــون التأمــن الرقمــي وهــذا مــا فرضتــه جائحــة 
جديــدة  تأمينيــة  برامــج  اســتحداث  إلــى ضــرورة  باإلضافــة  كورونــا، 
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تامــس احتياجــات املواطــن.
طرحتهــا  التــي  اجلديــدة  التشــريعات  إلــى  تنظــرون  كيــف 
ــاد  ــد االحت ــي يري ــات الت ــي االقتراح ــا ه ــم م ــة؟ يف نظرك الهيئ
ــريعي؟ ــتوى التش ــى املس ــتقبل عل ــا يف املس ــطيني تطبيقه الفلس
نحــن مــع مشــروع قانــون التأمــن اجلديــد كفكــرة ومفهــوم وندعــم إعــادة 
هيكلــة هــذا القطــاع مبــا يخــدم منــوه وتطويــره ومبــا يحقــق مصالــح 
املســتثمرين واملواطــن علــى حــد ســواء، واملراجعــات احلاليــة طبيعيــة 
ــة، كمــا  ــي أبدتهــا شــركات التأمــن الفلســطينية منطقي واملاحظــات الت
وندعــم وبشــدة إعــادة النظــر يف احلــد األدنــى لتعرفــة تأمــن املركبــات 
لكــي تتناســب مــع ارتفــاع تكاليــف التعويضــات، باإلضافــة إلــى حاجتنــا 
ــال  إلــى تنفيــذ القوانــن و التشــريعات الصــادرة مســبقاً علــى ســبيل املث
إلزاميــة تأمــن العمــال علــى اربــاب العمــل حيــث إن نســبة االلتــزام بهــا  
خجولــة جــداً، باإلضافــة إلــى ضــرورة التســريع يف ســن قانــون التأمــن 
واإلجــراءات  األنظمــة  لهيكلــة  القانونيــة  املرجعيــة  باعتبــاره  الرقمــي 
ــة  ــد حتــت مظل ــة التأمــن عــن بُع ــي تهــدف إلصــدار وثيق التشــغيلية الت

رقابيــة وإشــرافية. 
بصفتكــم رئيســًا لاحتــاد الفلســطيني لشــركات التأمــن، مــا 
هــي رؤيتكــم يف تطويــر أعمــال االحتــاد واإلجنــازات التــي مت 

حتقيقهــا؟
تعزيــز  مــن رســالته يف  عــزز  التأمــن  لشــركات  الفلســطيني  االحتــاد 
ــن الفلســطينية مبــا يؤســس لشــراكة  ــن شــركات التأم ــا ب ــات م العاق
حقيقيــة مــا بــن شــركات التأمــن العاملــة مــن جهــة، ومــا بــن الشــركات 
واملؤسســات الرســمية ذات العاقــة بقطــاع التأمــن مــن جهــة أخــرى 
علــى رأســها هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية، مبــا يهــدف الــى تطويــر 

صناعــة التأمــن.
شــهد العــام 2021 إيقــاف العمــل بخدمــة النخبــة )VIP( وهــي خدمــة 
اختياريــة تابعــة لوثيقــة التأمــن التكميلــي للمركبــات توفــر مركبــة بديلــة 
للمؤمــن لــه وتتضمــن خدمــة جــر املركبــة يف حــال تعطلهــا ميكانيكيــاً 
وتغطــي كســر الزجــاج واألضــواء واملرايــا، وذلــك بســبب حتقيــق هــذه 
فاتــورة  وتكلفــة  االســتخدام  ســوء  بســبب  فادحــة  خلســائر  اخلدمــة 
التعويضــات املتعلقــة بهــا، يف اإلطــار نفســه اســتطعنا كاحتــاد  وضــع 

تعرفــة تأمــن املركبــات علــى الطاولــة أمــام اجلهــات والهيئــات احلكوميــة 
ذات العاقــة مبــا يتعلــق بضــرورة إعــادة النظــر يف احلــد األدنــى للتعرفــة 
لتأمــن املركبــات مبــا يتناســب مــع ارتفــاع تكلفــة القطــع واألجــور، حيــث 
ارتفعــت تكلفــة التعويضــات لألضــرار املاديــة واجلســدية مــا أدى إلــى 

ــق الشــركات خلســائر تشــغيلية.  حتقي
ــدورة  ــد لاحتــاد لل ــس إدارة جدي ــام انتخــاب مجل ــا جــرى خــال الع كم
ملجلــس  رئيســاً  انتخابــي  باإلجمــاع  مت  وقــد  م،   )2022  –  2021(
إدارة االحتــاد الفلســطيني لشــركات التأمــن وهــذا مــا تبعــة بالضــرورة 
ــن  ــاً تعي ــذي سيشــهد قريب ــة العامــة لاحتــاد ال ــم لألمان ــة وتقيي مراجع
امــن عــام جديــد هدفــه املضــي قدمــاً يف حتقيــق رؤيتنــا مبــا يخــدم 

تطويــر صناعــة التأمــن يف فلســطن.
أن  منــذ  متكــن  شــركة  مســيرة  لنــا  توجــزوا  ان  لكــم  هــل 
هــي  ومــا  الســوق  يف  احلالــي  موقعهــا  هــي  ومــا  أطلقتموهــا 

املســتقبلية؟ مشــاريعها 
باشــرت الشــركة أعمــال التأســيس يف العــام 2017 م كشــركة مســاهمة 
الفلســطيني  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  يف  وُســجلت  محــدودة،  عامــة 
بــرأس مــال مصــرح بــه قــدره )8,000,000( دوالر أمريكــي، ومت رفــع 
رأس املــال يف العــام 2020 ليصبــح )12,000,000( دوالر أمريكــي 

اســتناداً إلــى قــرار اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عــادي.
يف العــام 2018 م أطلقــت الشــركة خدماتهــا رســمياً عبــر عــدد مــن 
الفــروع واملكاتــب والــوكاء يف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ــث  متكــن للتأمــن أضحــت نبراســاً يف قطــاع التأمــن الفلســطيني، حي
اســتطاعت خــال أقــل مــن أربعــة أعــوام االســتحواذ علــى أكثــر مــن 
%10 مــن احلصــة الســوقية، ســاعيةً خلدمــة جميــع أبنــاء مجتمعنــا 
الفلســطيني مبختلــف شــرائحه مــن خــال أكثــر مــن 41 نقطــة بيــع عبــر 

ــوكاء.  ــب وال ــروع واملكات شــبكة مــن الف
ــة  ــى الرغــم مــن حداث وتتويجــاً لســجل الشــركة الزاخــر بالنجاحــات عل
نشــأتها مت إدراج أســهم الشــركة يف بورصــة فلســطن يف العــام 2021 
ــا مــن  ــا ومصداقيته ــزز مــن مكانته حتــت الرمــز )TPIC(، يف خطــوة تع
خــال العمــل حتــت مظلــة إشــرافية ورقابيــة، تضمن اإلفصاح والشــفافية 

للمســتثمرين وتســاهم يف تعزيــز عدالــة تســعير أســهمها.

السوق الفلسطينى

السيد / أنور الشنطي
الرئيس التنفيذي واملدير العام 
لشركة ترست العاملية للتأمني

كيف تقيمون أداء السوق الفلسطيني يف السنوات املاضية؟
العربيــة  باألســواق  مقارنــة  صغيــرا  ســوقا  يعتبــر  الفلســطيني  الســوق 
املجــاورة. حيــث ان عــدد الشــركات العاملــة بــه هــو 8 شــركات تقــدم 
خدمــات التأمــن التجاريــة والتكافليــة، يف ظــل ســوق يعانــي مــن بــطء يف 
النمــو والتوســع بســبب الظــروف السياســية واالقتصاديــة وجائحــة كورونــا 
التــي زادت مــن متاعــب هــذا الســوق، و مــع ذلــك فــأن املنافســة يف الســوق 
الفلســطيني ال تعتمــد علــى اخلدمــات املقدمــه للزبائــن بقــدر اعتمادهــا 
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األســعار نظــرا ألن تامــن املركبــات ميثــل مــا يزيــد عــن 60 % مــن 
محفظــة التأمــن.  ومبــا ان هــذه األســعار محــددة مــن  قبــل هيئــة ســوق 
ــى ســوق التأمــن الفلســطيني،فان  ــة عل ــة الرقابي ــال وهــي اجله راس امل
ــا  ــا بالنســبة لن ــى الشــركات. ام ــر حــدة وخطــورة عل التنافــس يكــون اكث
فــان شــركتنا حتــرص علــى تقــدمي افضــل اخلدمــات ومواكبــة التطــورات 
يف ســوق التأمــن العاملــي لتقــدمي منتجــات جديــده. ان التنافــس بــن 
شــركات التأمــن يف الســوق الفلســطيني فريــدة مــن نوعهــا الن التنافــس 
ــادة احلصــة مــن نفــس حجــم األقســاط، حيــث ال تســجل  ــى زي ــم عل دائ
اي زيــادة مهمــة بســبب ركــود الوضــع يف فلســطن. مــا زالــت ترســت 
للتأمــن تتصــدر ســوق التأمــن الفلســطيني مــن حيــث اإلنتــاج منــذ 
ســنوات. ويعــود الفضــل للــكادر الوظيفــي املوثــوق بــه مــن قبــل اجلمهــور 
والــذي يتــم اختيــاره بعنايــة، باإلضافــة إلــى مواكبــة كل مــا هــو جديــد يف 
عالــم التأمــن باألخــص مبــا يتعلــق بتقــدمي اخلدمــات للمؤمنــن بأســرع 
وأدق وأســهل الطــرق، فكانــت ترســت أولــى الشــركات التــي تتبنــى فكــرة 
خدمــات الدفــع اإللكترونــي، وطاقمــاً حاضــراً ألي طــارئ ملــدة 24 ســاعة 
باليــوم، ووحــدة ملتابعــة الشــكاوي وحلهــا فــورا. وعــدة انظمــة ملتابعــة 

ــا. ــي يتوقعونه ــى اخلدمــة الت ــم عل ــد مــن حصوله ــن والتأك املؤمن
مــا هــي فــرص النمــو يف ظــل االحتــال والظــروف االقتصاديــة 
احلاليــة؟ مــا هــي أهــم التحديــات التــي حتــد مــن تطــور صناعــة 

التأمــن يف فلســطن؟ وكيــف ميكــن التغلــب عليهــا؟
التأمــن لضغوطــات  ومــن ضمنهــا قطــاع  القطاعــات  كافــة  تعرضــت 
متنوعــة يف ظــل أزمــة كورونــا. لكــن هنــاك حتديــات خاصــة ينفــرد فيهــا 
ســوق التأمــن يف فلســطن وبتميــز بهــا عــن غيــره نظــرا لعوائــق االحتــال 
والوضــع السياســي، فبــذات الوقــت الــذي كنــا نواجــه بــه حتديــات الوبــاء 
أســوة بالشــركات االقليميــة والعامليــة؛ قطــاع التأمــن يف فلســطن يواجــه 
عــدة أزمــات أقتصاديــة واجتماعيــة، أهمهــا االقتطاعــات مــن رواتــب 
أوالضغوطــات  املقاصــة  امــوال  حجــز  بســبب  احلكوميــن  املوظفــن 
الشــيكات  ازمــة  الــى  ادى  ممــا  الوطنيــة.  الســلطة  علــى  األســرئيلية 
املرجتعــة وتســديد اقســاط التأمــن. وحاليــا فــا فــان توقــف الدعــم 
ــى قطــاع الصحــة  ــاق عل ــادة اإلنف ــة، وزي اخلارجــي عــن الســلطة الوطني
الــذي نتــج عــن ذلــك تفاقــم الديــن العــام للســلطة )خارجيــا وداخليــا مــن 
خــال اقتــراض الســلطة مــن البنــوك املحليــة(. قــد أربــك كل مناحــي 
احليــاة يف األراضــي الفلســطينية وزاد مــن حجــم اإلنفــاق علــى حســاب 
الدخــل. وأيضــا شــهدت أزمــة كورونــا ارتفــاع أســعار بعــض أنــواع التأمــن 
ــق التأمــن  ــزات وثائ ــادة مي ــادة شــروط شــركات اإلعــادة، وزي بســبب زي
لتشــمل اســتثناءات وتغطيــة الثــار الوبــاء ســواء املباشــرة أو غيــر املباشــرة. 
ــي  ــر املال ــا مــن موضــوع التعث بالوضــع الراهــن ســتأخذ الشــركة حتوطه
للمؤمنــن. وســتواصل الشــركة اســتثمارها يف مجــال التطــور التكنولوجــي 
الــذي يضمــن محافظــة الشــركة علــى وضعهــا القيــادي يف ســوق التأمــن 
الفلســطيني، وايــاء االهميــة خلدمــة مــا بعــد البيــع، باإلضافــة الــى ان 
العامــل التكنولوجــي أصبــح عامــاً منافســاً يف الســوق ملــا لــه مــن منافــع 

أهمهــا ســهولة وســرعة تقــدمي اخلدمــة الســتقطاب عمــاء جــدد.
ــح  ــي تصب ــطن لك ــت فلس ــا تراس ــح له ــي تطم ــة الت ــي الرؤي ــا ه م

اخليــار األول ألي عميــل؟
ــار األول  ــون ترســت هــي االختي ــذ التأســيس هــو أن تك ــت من ــا كان رؤيتن
للشــركات واألفــراد يف فلســطن، ومنــذ أعــوام حتافــظ  ترســت علــى 
صدارتهــا بــن شــركات التأمــن العاملــة يف فلســطن، وحتتــل املرتبــة 
األولــى مــن حيــث اإلنتــاج ، والتعويضــات، والتوســع، وعــدد البرامــج 
مــن  وذلــك  الزبائــن.  ورضــا  املســاهمن  وحقــوق  ونوعهــا،  التأمينيــة 
خــال ســعيها الدائــم لكــي تكــون الســند لزبائننــا يف حــال وقوعهــم بــأي 

مــأزق، مــن خــال العمــل مبهنيــة عاليــة وشــفافية لتوفيــر أقصــى درجــات 
احلمايــة والضمــان لهــم ســواء أكانــوا أفــرادا أم مؤسســات ومواكبــة كل 

ــق أقصــى الرضــا. ــا لتحقي ــد مؤمنيه ــر وقــت وجه ــا مــن شــأنه توفي م
ســبق وأن ذكــرمت أن أربــاح شــركات التأمــن تراجعــت بنســبة 
%40 بعــد عــاٍم ونصــف مــن اجلائحــة، فمــا هــي اإلجــراءات التــي 

وجــب اتخاذهــا لزيــادة نســب أقســاط التأمــن؟
العاملــي و ســوق  التأمــن  تأثيــر اجلائحــة مســتمرا علــى ســوق  الزال 
التأمــن الفلســطيني حيــث ان هــذا االثــر ســيمتد لســنوات يف ظــل ظهــور  
ســاالت جديــده كان اخرهــا متحــور اميكــرون الــذي ألقــى بظالــه علــى 
االقتصــاد العاملــي وزاد تخــوف النظــام الصحــي العاملــي مــن الرجــوع الــى 
ــات اجلائحــه مــن اغاقــات و إجــراءات مشــددة للحــد مــن ســرعة  بداي
انتشــاره، فارتفــاع اإلصابــات الــذي رافــق املتحــور اجلديــد كان لــه التاثيــر 
ــاف أصــا مــن  ــم يتع ــد رغــم ان الســوق ل ــى ســوق التأمــن مــن جدي عل
اجلائحــة التــي ضربــت االقتصــاد العاملــي منــذ عــام 2020. ولكــن قطــاع 
التأمــن بــدا التاقلــم مــع اجلائحــه وأصبــح اكثــر خبــرة واعتــاد علــى 
التكيــف مــع الوضــع احلالــي الــذي يعانيــه القطــاع مــن التأثيــر الــذي 
ضــرب القطــاع نتيجــة جائحــة كورونــا ســواء كان ذلــك مــن حيــث الســيولة 

املاليــة او االكتتــاب و جتديــد إتفاقيــات إعــادة التأمــن.
لكــن يتعــن علــى شــركات التأمــن مراقبــة الوضــع احلالــي جلائحــة 
كورونــا و االســتعداد للتعامــل  مــع التطــورات اجلديــدة املتعلقــه بالوبــاء.

كيــف تقيمــون أداء شــركتكم يف ســنة 2021؟ ومــا توقعاتكــم 
للســنة احلاليــة؟

كان 2021 صعبــاً حيــث حققــت الشــركة أربــاح أقــل مــن العــام الســابق 
ودفعــت تعويضــات أعلــى . فقــد بلــغ مجمــل إنتاجنــا لشــركة ترســت 
العامليــة للتأمــن منفــردة 62.2  مليــون دوالر للعــام 2021 مقارنــة مبــا 
يقــارب 55.4 مليــون دوالر للعــام  2020 بنســبة منــو حوالــي 12 % ، 
وارتفعــت التعويضــات حيــث بلغــت 36 مليــون دوالر عــام 2021 مقارنــة 
مــع 33 مليــون دوالر للعــام 2020 بزيــادة قدرهــا  9 % . انعكــس ذلــك 
ــون  ــارب 1.7ملي ــا يق ــت م ــد بلغ ــة فق ــد الضريب ــاح بع ــى صــايف األرب عل
دوالر للعــام 2021 مقارنــة ب 2.9 مليــون دوالر بالعــام 2020 .امــا 
مــا يتعلــق بالبيانــات املجمعــة التــي تشــمل التكافــل للتأمــن باإلضافــة 
ــاج  ــغ مجمــل االنت ــي: بل ــج كالتال ــت النتائ ــد كان ــى ترســت للتأمــن، فق ال
112 مليــون دوالر للعــام 2021 مقارنــة مــع 96.6 مليــون دوالر يف 
العــام 2020 اي بزيــادة نســبتها 16 %. بالنســبة للتعويضــات املدفوعــة 
املجمعــة ففــي 2021 دفعنــا 68 مليــون دوالر مقارنــة ب58 مليــون 
دوالر بالعــام 2020 بزيــادة 17 %. كمــا انعكــس ذلــك علــى االربــاح 
ــام  ــن دوالر للع ــة ب4.1 ماي ــون دوالر مقارن ــت 2.6 ملي ــة فكان املجمع
ــد 19،  ــة فبظــل أزمــة كوفي ــا للســنة احلالي ــا عــن مخططاتن 2020.أم
سنســتمر بسياســة التحفــظ كمــا يف العامــن 2020 و 2021 وسياســة 
ــق للتوســع بســبب  ــاك اي أف ــون هن ــن يك ــر. فل عــدم التوســع بشــكل كبي
اجلائحــة التــي اثــرت علــى كافــة القطاعــات، فخطتنــا هــي تســخير كافــة 
اإلمكانيــات للتصــدي للمخاطــر التــي ممكــن ان ينتجهــا الوضــع الراهــن 
بأقــل اخلســائر.ومع الوضــع املالــي الــذي متــر بــه الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، وتوقــف الدعــم اخلارجــي واملشــاريع اجلديــدة االقتطــاع 
ــر  ــا مــن موضــوع التعث ــب املوظفــن، فســتأخذ الشــركة حتوطه مــن روات
التطــور  مجــال  اســتثمارها يف  الشــركة  وســتواصل  للمؤمنــن.  املالــي 
التكنولوجــي الــذي يضمــن اســتمرار عمــل الشــركة مهمــا كانــت الظــروف، 
باإلضافــة إلــى أن العامــل التكنولوجــي أصبــح عامــاُ منافســاً يف الســوق 
ملــا لــه مــن منافــع أهمهــا ســهولة وســرعة تقــدمي اخلدمــة. مــع عــدم 

ــة الشــركة يف االســتثمار اخلارجــي يف األســواق املجــاورة. ــاء ني إخف

السوق الفلسطينى
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الســنوات  يف  الفلســطيني  التأمــن  ســوق  أداء  تــرون  كيــف 
ــا  ــي ميكنه ــائل الت ــي الوس ــا ه ــج؟ وم ــو ونتائ ــب من ــرة كنس األخي

فلســطن؟ يف  بالتأمــن  النهــوض 
ال يخفــى علــى أحــد حجــم املعانــاة والتحديــات الكبيــرة التــي يعانــي 
منهــا ســوق التأمــن الفلســطيني يف ظــل اســتمرار االحتــال اإلســرائيلي 
ألراضــي ومقــدرات الشــعب الفلســطيني مــن أرض وأنســان ومعابــر، 
وبالتالــي مــن الطبيعــي ان ينعكــس ذلــك كلــه علــى صغــر وتواضــع حجــم 
ســوق التأمــن الفلســطيني والــذي بلــغ 300 مليــون دوالر أمريكــي يف 
نهايــة عــام 2021،  جلميــع قطاعــات التأمــن مــن ممتلــكات، مركبــات، 
مســؤوليات، حيــاة، صحــي، هندســي، وبحــري، كل ذلــك مــوزع علــى 

ثمانــي شــركات تأمــن مرخصــة للعمــل يف فلســطن. 
بــن شــطري الوطــن، قطــاع غــزة  كمــا أن اســتمرار حالــة االنقســام 
والضفــة الغربيــة، باإلضافــة الــى انعــدام الرؤيــا ملســتقبل آمــن ينعــم 
فيــه الفلســطينيون يف ظــل دولــة فلســطينية ذات ســيادة ومســتقلة وغيــر 
منقســمة تتحكــم مبقدراتهــا وقراراتهــا ومعابرهــا، كل ذلــك أدى إلــى 
ضبابيــة االســتقرار وانكمــاش االقتصــاد الفلســطيني والــذي انعكــس 

بشــكل كبيــر علــى اســتقرار ومنــو ســوق التأمــن الفلســطيني. 
أضــف الــى ذلــك االثــار املدمــرة جلائحــة كورونــا التــي عصفــت بالعالــم 
بشــكل عــام وبالســوق الفلســطيني بشــكل خــاص، ممــا ضاعــف حالــة 
ــة للوطــن وعــزوف املســتثمر عــن  ــة االقتصادي االنكمــاش وتدهــور احلال
االســتثمار يف فلســطن لهــذه األســباب كلهــا.  نتطلــع ونأمــل بــأن تنتهــي 
معانــاة الشــعب الفلســطيني قريبــاً وأن ينعــم باالســتقرار واألمــان يف ظــل 

ــه الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف.  دولت
بعــد مضــى 29 عامــًا علــى إنشــاء شــركة التأمــن الوطنيــة، كيــف 

تقيمــون جتربتكــم؟ مــا هــي حصتكــم الســوقية حاليــًا؟
شــركة التأمــن الوطنيــة مــن أوائــل الشــركات الفلســطينية املرخصــة 
وهــي  عامــاً  مــن 29  أكثــر  إنشــائها  علــى  وقــد مضــى  فلســطن  يف 
الشــركة الرائــدة يف الســوق الفلســطيني مــن حيــث حصــة الســوق املنتقــاة 
ــة إلدارة  ــل موثق ــا اســتراتيجية مدروســة وخطــة عم ــن رؤي ــة وضم بعناي
ــاب مبــا يحقــق للشــركة احلصــة األكبــر واألضخــم مــن  املخاطــر واالكتت
هــي  وهــذه  للمســتثمر  العائــد  وتعظيــم  واالســتثمارية  الفنيــة  األربــاح 
امليــزة التنافســية احلقيقيــة لشــركة التأمــن الوطنيــة،  فهــي الشــركة 
الرائــدة بشــهادة اجلميــع يف ســوق التأمــن الفلســطيني مــن حيــث املــاءة 
ــي  ــز املال ــوة املرك ــة االســتيعابية وحجــم االســتثمارات وق ــة، والطاق املالي
لاحتياطيــات واملخصصــات الفنيــة واملاليــة، االمــر الــذي أهلهــا لتحتــل 

مركــز  الصــادرة بــن جميــع شــركات التأمــن العاملــة يف فلســطن. 
ــًا  هــل هنــاك مــن منتجــات اتخذتهــا الشــركة لتلعــب دورًا ريادي

ــة؟ ــة املجتمعي ــتوى التنمي ــى مس ــاري وعل ــتوى التج ــى املس عل
تعمــل شــركة التأمــن الوطنيــة مــن خــال محــركات النجاح االســتراتيجية 
ــة  ــر القــدرات الفني مــن خــال االســتثمار يف رأس املــال البشــري وتطوي
ــى  ــة وعل ــة االلكتروني ــر البني ــكادر الوظيفــي للشــركة، وتطوي ــة لل واإلداري

أعلــى املســتويات الرقميــة وتواكــب آخــر التطــورات يف هــذا اخلصــوص.
كمــا كان للشــركة شــرف الريــادة والقيــادة واملبــادرة يف طــرح منتجــات 
وحلــول تأمينيــة جديــدة ومبتكــرة لتلبيــة احتياجــات االفــراد والشــركات 
العاملــة يف الســوق الفلســطيني، فهــي اول مــن ادخــل فكــرة التأمــن 
التأمينيــة  احلمايــة  لتوفيــر   Microinsurance الصغــر  املتناهــي 
للقــروض واملشــاريع املتناهيــة الصغــر.  كمــا كان لنــا املبــادرة األولــى يف 
فلســطن يف تعزيــز مبــدأ الشــراكة التأمينيــة يف البنــوك وتطويــر فكــرة 
ــق فــرص  ــه بـــ Bancassurance وخل التأمــن املصــريف املتعــارف علي

تأمينيــة جديــدة لقاعــدة زبائــن البنــوك العاملــة يف فلســطن. 
التأمينيــة  املنتجــات  وتســويق  طــرح  يف  األكبــر  البــاع  لنــا  كان  كمــا 
املصــريف  التأمــن  مثــال:  مــن  الفلســطيني  الســوق  يف  املتخصصــة 
ــات املســؤوليات  ــة MAL وتأمين الشــامل BBB وتأمــن األخطــاء الطبي
مــن  نســبة  بتخصيــص  الشــركة  اســتمرت  كمــا   ،  D&O املتخصصــة
أرباحهــا خلدمــة املســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة لتعزيــز صمــود املواطــن 
الفلســطيني الــذي نعتبــره الشــريك األول والســبب املباشــر لنجــاح مســيرة 

شــركتنا يف الســوق الفلســطيني. 
هــل هنــاك اجتــاه مــن طرفكــم ملواكبــة موجــة الرقميــة؟ ومــا هــي 

أهــم اخلطــوات التــي اتخذمتوهــا حلــد اآلن؟
تعكــف الشــركة حاليــاً علــى تطويــر احللــول الرقميــة املناســبة لتوفيــر 
اخلدمــة التأمينيــة االلكترونيــة مــن خــال تطويــر التطبيقــات االلكترونيــة 

واملوقــع االلكترونــي للشــركة لتوفيــر اخلدمــات التأمينيــة الرقميــة، 
كمــا تســعى الشــركة الــى التحــول الرقمــي التدريجــي للبيــع املباشــر مــن 
خــال قنــوات البيــع االلكترونــي وتطويــر فكــرة التأمــن االفتراضــي 

.Virtual Insurance
يف  التوســع  لشــركتكم  ميكــن  كيــف  االحتــال  ظــروف  مــع 

؟ تهــا عمليا
التوســع يف ظــل االحتــال صعــب جــداً لألســباب التــي أوردتهــا ســابقاً، 
للتوســع يف أســواق إقليميــة مــن خــال املســاهمة يف  ونســعى حاليــاً 
ــك مــن خــال املشــاركة  تأســيس شــركات تأمــن واعــدة وقــد حتقــق ذل
واملســاهمة يف تأســيس شــركة مــدى للتأمــن يف جمهوريــة مصــر العربيــة 
بالشــراكة مــع كبــار املســتثمرين يف مصــر وقــد باشــرت العمــل قبــل أكثــر 
مــن عــام وتشــكل قصــة جنــاح رائعــة، وهــي دليــل واضــح علــى قــوة ومكانــة 
شــركة التأمــن الوطنيــة وقدرتهــا اإلداريــة والفنيــة واملاليــة علــى التوســع 

محليــاً وإقليميــاً. 
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شركة املشرق للتأمني 
قامــت شــركتكم بتوقيــع العديــد مــن اتفاقيــات لتقــدمي خدمات 
ــن  ــة ع ــا بلمح ــل لن ــذة، فه ــركات املنف ــع ش ــي  م ــع اإللكترون الدف
املواطــن  سيســتفيد  وكيــف  االتفاقيــات؟  هــذه  أهميــة  مــدى 

ــد؟ ــذا التعاق ــن ه ــطيني م الفلس
ــي  ــان تلقـ ــة لضمـ ــة مرنـ ــط إداريـ ــق خطـ اســتمرت الشــركة بالتعامــل وفـ
أيــــة  عــــن  بعيــــدا  وراحـــة،  بســـهولة  التأمينيـــة  للخدمـــات  اجلمهـــور 
تعقيــدات، فقــد وفــرت املشــرق للتأمــن خدمــات دفــع الكترونــي مــن 
خــال شــركة بــال بــاي- PalPay خلدمــات الدفــع اإللكترونــي وذلــك 
لاســتفادة مــن خدمــات تطبيــق منظومــة محفظــة الدفــع الكترونيــة 
املتكاملــة  PalPay محفظتــي"، باإلضافــة الــى توقيــع اتفاقية شــراكة  مع 
مالتشــات - Maalchat  خلدمــات الدفــع اإللكترونــي العتمادهــا قنــاة 
ــق  ــة مــن خــال تطبي تســديد رســمية لدفــع أقســاط اخلدمــات التأميني
مالتشــات. كمــا مكنــت املشــرق للتأمــن جمهــور مؤمنيهــا مــن االســتفادة 
 Jawwal - مــن خدمــات التســديد اإللكترونــي عبــر منصــة جــوال بــاي
Pay اإللكترونيــة مــن خــال بيئــة ســهلة وســريعة وآمنــة. ومبوجــب هــذه 
االتفاقيــات والقنــوات ســُتمكّن املشــرق للتأمــن جمهــور مؤمنيهــا مــن 
تســديد أقســاط التأمــن إلكترونيــا بــدالً مــن الدفــع النقــدي بــكل ســهولة 
ويســر وأمــان.  وإضافــة الــى خدمــة التقســيط مـــن خــال بطاقـــة  "إيـــزي 
اليـــف" )Easy Life( التابعــة لبنــك فلســطن دون أيـــة فوائـــد،  أطلقـــت 
املشـرق للتأميـن خـال العـام خدمـات إلكترونيـة حقيقيـة عديدة للعنايـة 
بجمهـــور مؤمنيهـــا، بحيــــث متكنهــــم مــــن طلــــب اخلدمــــات التأمينيــــة، 
بشــكل متكامــل، عــن بعــد ، ودون احلاجــة للقــدوم شــخصيا إلــى مقــر 
الشــــركة. وطورت برنامجا  للتبليغ  عــــن احلــــوادث إلكترونيــــا، ووفــــرت 
خدمــات عديــدة وســريعة مثــل خدمــــة "واتســــاب شــــات" للتواصــــل 
واإلجابــــة الفوريــــة عــــن أيــــة إستفســــارات، وذلـــك كلـــه مراعـــاة لسـامة 
ــم وتلقيهــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة  ــى وقتهـ ــا علـ ــور وحفاظـ اجلمهـ

مبســتوى عــال مــن اجلــودة والســرعة والســهولة واألمــان. 
مــا هــي اإلجــراءات التــي قــد اتخذتهــا الشــركة لتعزيــز دورهــا 

ــة؟ ــة املجتمعي ــادي يف التنمي الري
املجتمعــي  والتزامهــا  اإلنســانية  عملهــا  الســتراتيجية  جتســيداً 
واالخاقــي،  دعمــت املشــرق للتأمــن العديــد مــن القطاعــات املهمشــة، 
التــي مــن خالهــا ميكــن العمــل علـــى حتســـن حيـــاة النـــاس، وبنـــاء البنـــى 

ــة. ــة البيئـ ــتدامة، وحمايـ ــة املسـ ــة للتنميـ التحتيـ
ومــن املبــادرات احليويــة التــي نفذتهــا الشــركة كانــت بالتعــاون مــع قــرى 
مــن  كامــل  بيــت  كفالــة  مــن خــال  وذلــك  األطفــال SOS  فلســطن 
والرعايــة  واملعيشــة  التعليــم  تغطيــة مصاريــف  و  القريــة  األطفــال يف 

الصحيــة وغيرهــا لهــم ملــدة عــام كامــل.
كمــا ســاندت املشــرق للتأمــن مديريــة صحــة رام اهلل والبيــرة يف حملــة 
التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، واســتثمرت يف اجلهــود القائمــة علــى 
اســتمرار مبــادرات قريــة الشــباب التــي تهــدف الــى متكــن الشــباب 

ليصبحــوا فاعلــن يف مجتمعهــم.
وأطلقــت مبــادرة "فينــا اخليــر" بالتعــاون مــع احتــاد اجلمعيــات التعاونيــة 

الزراعيــة يف فلســطن، ومــوارس وذلــك بشــراء كميــة كبيــرة مــن منتجــات 
خضــار املزارعــن وتغليفهــا ضمــن معاييــر اجلــودة املتبعــة، وتوزيعهــا 
ــام وذوي  ــي ترعــى املســنن وااليت ــات الوطــن الت ــى مؤسســات وجمعي عل
االحتياجــات اخلاصــة، وبهــدف املســاهمة يف تخفيــف األضــرار الناجتــة 
عــن انهيــار األســعار وجلوءاملزارعــن إلــى إتــاف املحاصيــل الزراعيــة.

ــاش األســرة يف اداء  ــة انع ــا جلمعي واســتمرت املشــرق للتأمــن يف دعمه
ــر  ــك يف تطوي ــة اذ يســاهم ذل ــة واالنســانية واالجتماعي رســالتها الوطني
مشــاريع اجلمعيــة والتخفيــف مــن اعبائهــا ، وتعزيــز دخلهــا مــن أجــل 
حتقيــق أهدافهــا الســامية  للحفــاظ علــى الهويــة والتــراث والنهــوض 
باملــرأة الفلســطينية واألُســرة الفلســطينية، مــن خــال اخلدمــات املتنوعــة 
التــي تقدمهــا مبــا يتناســب مــع متطلبــات العصــر مــن تقــدم علمــي 
وتقنــي، خاصــة يف مجــاالت التعليــم املهنــي والتقنــي واألنشــطة التربويــة 
تطوعيــة  و  شــبابية  أعمــال  عــدة  رعايــة  الــى  باإلضافــة  والتنمويــة. 
وكشــفية وايــام توظيــف يف محافظــات مختلفــة مــن الوطــن التــي مــن 
شــأنها ترســيخ قيــم العمــل التطوعــي وخدمــه املجتمــع املحلــي، وتعزيــز 

دور الشــباب الــذي يعــود علــى املجتمــع باخليــر واملنفعــة.
للعــام  تأمــن  شــركة  "أفضــل  جائــزة  علــي  شــركتكم  حصلــت 

.2021 للعــام  واإلبــداع  التميــز  اســتفتاء  حســب   ،  "2021
نعــم، لقــد تســلمت املشــرق للتأمــن جائــزة "أفضــل شــركة تأمــن للعــام 
ــن شــركات قطــاع  ــز االول مــن ب ــد ان حصــدت املرك ــك بع 2021" وذل
ــام 2021. ــداع للع ــز واالب التأمــن الفلســطيني بحســب اســتفتاء التمي

وتعكــس اجلائــزة التــزام املشــرق للتأمــن األخاقــي واملهنــي نحــو جمهــور 
املؤمنــن لديهــا، إضافــة الــى التميــز واالبتــكار يف طــرح وتطويــر وتســويق 
ــى  ــراد واملؤسســات عل ــي تخــدم احتياجــات االف ــة الت ــا التأميني منتجاته

اختافهــا.
لــذا فــإن فــوز املشــرق للتأمــن بجائــزة أفضــل شــركة تأمــن يف فلســطن 
ليــس مصادفــة، بــل هــو نتيجــة جهــد طويــل والتــزام مســتمر علــى مــدار 
الســنوات الســابقة، إضافــة الــى جهــود وانتمــاء كافــة كــوادر الشــركة 
علــى اختــاف مناصبهــم. وستســتمر الشــركة بالعمــل ضمــن مواصفــات 
اجلــودة واخلدمــات واالبتــكار وااللتــزام باالســتدامة لتقــدمي خدمــات 

تليــق مبكانتهــا وجمهــور مؤمنيهــا.
فلســطن،  يف  والسياســي  االقتصــادي  الوضــع  إلــي  بالنظــر 
2022؟  لســنة  املشــرق  شــركة  أعمــال  حلجــم  توقعاتكــم  مــا 
وللنتائــج النهائيــة لهــا؟ وكيــف تــرون تطــور أقســاط التأمــن يف 

الســوق خــال هــذه الســنة ؟

السوق الفلسطينى



4141

السوق الفلسطينى

السيد / جمال براهمة
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

شركة العاملية املتحدة للتأمني
كيــف تقيمــون أداء الســوق الفلســطيني يف الســنوات األخيــرة؟ 
مســتقبل  هــو  ومــا  ؟  القادمــة  للســنوات  توقعاتكــم  هــي  ومــا 
التأمــن الفلســطيني يف ظــل االحتــال والظــروف االقتصاديــة؟
تختلــف مشــاكل وهمــوم ســوق التأمــن يف فلســطن عــن مثياتــه مــن 
ــة  ــة يف فلســطن صعب ــث أن الظــروف االقتصادي األســواق املجــاورة حي
واســتثنائية يف ظــل غيــاب أي بــوادر للحلــول السياســية ، فضــاً عــن 
املؤشــرات اإلقليميــة الســلبية التــي تشــكل عامــل ضغــط إضــايف علــى 
يف  طفيــف  منــو  هنــاك   . فلســطن  يف  التأمــن  وصناعــة  االقتصــاد 
ــات  ــى املركب ــى التأمــن عل ــود إل محفظــة ســوق التأمــن الفلســطيني يع
والتأمــن الصحــي، يف وقــت تشــهد التأمينــات العامــة بعــض التراجــع ، 
مــع إشــارة إلــى وجــود منافســة قويــة غيــر فنيــة بســبب صغر حجم الســوق 
وغيــاب النمــو يف بعــض أنــواع التأمــن ، األمــر الــذي يجعــل املنافســة أكبر 
يف التأمــن علــى املركبــات وأحيانــاً التأمــن الصحــي اللذيــن يشــكان 
حوالــي %80 مــن إجمالــي ســوق التأمــن الفلســطيني ، وهــذا مــن شــأنه 

ــى نتائــج شــركات التأمــن. أن يؤثــر ســلباً عل
كيــف كانــت النتائــج النهائيــة لشــركتكم لســنة 2021 ؟ ومــا هــي 

حصــة شــركتكم يف الســوق ؟ ومــا هــي توقعاتكــم لســنة 2022 ؟
ــاء  ــة والسياســية واســتمرار انتشــار وب بالرغــم مــن الظــروف االقتصادي
كورونــا ، إال أن شــركتنا اســتمرت يف سياســتها التحفظيــة يف االكتتــاب . 

وقــد حققنــا أرباحــاً فنيــة أقــل ممــا نصبــو إليــه للعــام 2021.
اعتمــادا علــى البيانــات املاليــة املنشــورة يف بورصــة فلســطن كمــا يف 
مــن  شــركتنا  حصــة  فــإن   2021 للعــام  واملتوقــع   2021/09/30
محفظــة ســوق التأمــن الفلســطيني تشــكل حوالــي 15 % مــن املحفظــة.
هــي  ومــا  ؟  العمــاء  مــن  للتقــرب  اســتراتيجيتكم  هــي  مــا 
اخلدمــات املميــزة التــي تقدمهــا الشــركة ؟ وهــل الرقمنــة علــى 

؟ شــركتكم  أعمــال  جــدول 
ــدمي أفضــل  ــن خــال تق ــن الشــركة م ــى زبائ ــاظ عل اســتراتيجيتنا للحف
اخلدمــات عنــد البيــع ومــا بعــد البيــع ، وتعمــل إدارة الشــركة جاهــدة 
مبــا يتوافــق مــع القوانــن والتعليمــات الســارية املعمــول بهــا يف فلســطن 
والصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس املــال خلدمــة زبائنهــا ، وقــد قامــت 
الشــركة بتوقيــع عــدة اتفاقيــات للدفــع االلكترونــي لتســهيل عمليــة الدفــع 
علــى زبائنهــا . إن الرقمنــة مــا زالــت يف بدايتهــا يف فلســطن والوطــن 
العربــي وال يوجــد مؤشــرات تــدل علــى التوســع يف اســتخدام هــذه التقنيــة 
يف الوقــت الراهــن ، ولكــن تعمــل الشــركة جاهــدة ملواكبــة التطــورات 

ــاً والعمــل بهــا . ــاً وعاملي محلي
هــل تعتقــدون أن ادخــال بعــض التأمينــات االجباريــة ميكــن أن 
يفيــد الســوق ؟ ومــا هــي التغطيــات التــي تعبترونهــا ضروريــة؟

يف فلســطن حاليــاً يطبــق إلزاميــة تأمــن املركبــات لإلصابــات اجلســدية 
والطــرف الثالــث وكذلــك إصابــات العمــل . وهنــاك بعــض التأمينــات 
التــي قــد يــؤدي اصــدار تشــريعات إلزاميــة بخصوصهــا إلــى حتســن ســوق 
التأمــن يف فلســطن وخصوصــاً املســؤولية املدنيــة واملهنيــة ، ولكــن حتــى 
نكــون واقعيــن فإنــه ونظــراً للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي ميــر 
بهــا املواطــن الفلســطيني قــد يكــون مــن الســابق ألوانــه اصــدار وتطبيــق 

هــذه التشــريعات.

ــد  ــات الوضــع السياســي واالقتصــادي وجائحــة كوفي بالرغــم مــن حتدي
19 ، اال ان الشــركة قد حققت نســبة منو بلغت %31 يف العام املاضي 
بفضــل مصداقيتهــا والتــزام وجهــود العاملــن فيهــا. وتعمــل الشــركة 
ســنويا علــى اعــداد موازنــة مدروســة وواقعيــة، آخــذة بعــن االعتبــار كافــة 
املتغيــرات السياســية واالقتصاديــة وحجــم منــو الســوق. وحتــرص علــى 
اســتمرارية سياســة االنتقــاء واالكتتــاب الفنــي والوفــاء بااللتزامــات أوالً 
بــأول األمــر الــذي يجعــل الشــركة اخليــار األول للمؤسســات والزبائــن 

املميــزة الباحثــة عــن اخلدمــة وليــس فقــط الســعر األقــل. 
ان  منــذ  املشــرق  شــركة  مســيرة  لنــا  توجــزوا  أن  لكــم  هــل 
هــي  ومــا  الســوق  يف  احلالــي  موقعهــا  هــو  ومــا  أطلقتموهــا 

املســتقبلية؟ مشــاريعها 
شــهدت مســيرة الشــركة قفــزات نوعيــة وعــدة محطــات مفصليــة مهمــة، 
باســتقطاب كــوادر تأمينيــة وإداريــة، جعلتهــا ذات مكانــة مرموقــة يف 

الســوق التأمينيــة، مــن خــال مــا حتققــه مــن اربــاح متزايــدة باطــراد 
ــى  ــرا عل ــا هــذا، ممــا أحــدث تطــورا كبي ــة يومن ــذ عــام 2013 ولغاي من
وتطــور  اإلنتــاج  حجــم  حيــث  مــن  للشــركة  املاليــة  املؤشــرات  جميــع 
االحتياطــات الفنيــة وتنامــي حقــوق املســاهمن وزيــادة اإلربــاح وزيــادة 
وتوســع االســتثمارات، مبــا يف ذلــك تنــوع خدمــات الشــركة. إضافــة إلــى 
التركيــز علــى تعزيــز احتياطاتهــا ومتتــن وضعهــا املالــي، وهــذا مــا عكــس 
بإيجابيــة علــى البيانــات املاليــة. وتربــط املشــرق للتأمــن عاقــة مهنيــة 
ومتينــة مــع كبريــات شــركات إعــادة التأمــن يف العالــم، االمــر الــذي 
ــم يف  ــن وتعويضه ــات متطــورة للزبائ ــات وخدم ــن تقــدمي تغطي ــا م ميكنن
حــال تعرضهــم حلــوادث، دون مماطلــة او ضيــاع للحقــوق، ونحــرص علــى 
ــت  ــد عمل ــك فق ــى ذل ــة وبســرعة.  وعــاوة عل ــات مبنطقي معاجلــة امللف
املشــرق للتأمــن علــى امتتــة برامجهــا وخدمتهــا حرصــا منهــا علــى خدمــة 

ــث ومتطــور. ــة كل مــا هــو حدي ــا بأفضــل الطــرق ومواكب مؤمنيه
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املدير العام 
صندوق الفلسطيني لتعويض 

مصابي حوادث الطرق
نبــذة عــن الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث 

الطــرق
• الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث الطــرق هــو أحــد 
أركان قطــاع التأمــن يف األراضــي الفلســطينية ويشــكل حاضنــة ومظلــة 
حمايــة اجتماعيــة للعديــد مــن احلــاالت التــي ال تغطيهــا شــركات التأمــن 
وعلــى وجــه اخلصــوص اإلصابــات اجلســدية الناجتــة عــن حــوادث ســير 
ملركبــات غيــر مســتوفية لشــروط وقوانــن الســير علــى الطــرق ســواء 

الترخيــص أو التأمــن.
• الصنــدوق يعتبــر اجلهــة املســؤولة عــن تعويــض مصابــي حــوادث الطــرق 
كمــا ورد حصــرا باملــادة 173 مــن قانــون التأمــن الفلســطيني رقــم 20 

لســنة 2005 
املالــي  باالســتقال  تتمتــع  الصنــدوق مؤسســة مهنيــة غيــر ربحيــة   •

واإلداري.
ــي  ــف الت ــال والوظائ ــوم باألعم ــة، وال يق ــة إنتاجي ــس جه ــدوق لي • الصن
تقــوم بهــا شــركات التأمــن، وعليــه ال يوجــد لديــه حســابات انتــاج أو 
بوالــص أو أربــاح، فهــو بحكــم تأسيســه مؤسســة مهنيــة غيــر هادفــة الــى 

الربــح.
• أهــم املــوارد املاليــة للصنــدوق هــي نســبة مئويــة تضــاف علــى قســط 
التأمــن االلزامــي، تســدد مــن قبــل املؤمــن لــه وتــورد حلســاب الصنــدوق 
مــن قبــل شــركات التأمــن شــهريا وحتــدد قيمــة النســبة املذكــورة مــن قبــل 

هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.
أهم أهداف الصندوق 

تأمينيــة  تغطيــة  فيهــا  يتوفــر  ال  التــي  احلــاالت  الضــرر يف  جبــر   .1
إرادة  عــن  خارجــة  وألســباب  طــرق  حــوادث  مــن  للمصابــن جســديا 

املصــاب.
2. املســاهمة بزيــادة الوعــي املجتمعــي بأهميــة االلتــزام بقوانــن املــرور 
وقانــون التأمــن علــى كافــة املســتويات والفئــات العمريــة، واملخاطــر  

واخلســائر املمكــن حدوثهــا حــال عــدم تطبيقهــا.
للحــد مــن  الرســمية صاحبــة االختصــاص  مــع اجلهــات  التعــاون   .3

القانونيــة. غيــر  املركبــات  انتشــار  ظاهــرة 
تتمثل رؤيا الصندوق

يف املســاهمة يف توفيــر شــبكة احلمايــة االجتماعيــة يف فلســطن مــن 
بالتغطيــة  املشــمولن  غيــر  الطــرق  حــوادث  مصابــي  تعويــض  خــال 
لســنة 2005  رقــم 20  التأمــن  قانــون  التأمينيــة ألســباب حددهــا 

دور ونشاطات الصندوق
1. تتمثــل نشــاطات الصنــدوق يف الغايــات التــي مت انشــاء الصنــدوق لهــا 
وهــي تعويــض مصابــي حــوادث الطــرق كمــا وردت حصــرا يف املــادة 173 

مــن قانــون التأمــن الفلســطيني 2005/20 والتــي تنــص علــى 
فيمــا عــدا الســائق يقــوم الصنــدوق بتعويــض املصــاب الــذي يســتحق 

القانــون وال يســتطيع مطالبــة املؤمــن  تعويضــاً مبوجــب أحــكام هــذا 
بالتعويــض ألحــد األســباب اآلتيــة:

• إذا كان السائق املتسبب يف وقوع احلادث مجهوالً.
• إذا لم يكن بحوزة السائق تأمن مبوجب أحكام هذا القانون.

• إذا كان املؤمن حتت التصفية.
يغطــي احلــادث موضــوع  ولكنــه ال  تأمــن  الســائق  بحــوزة  كان  اذا   •

. املطالبــة 
2. يلعــب الصنــدوق دورا حيويــا وانســانيا مــن خــال توفيــر التغطيــة 
العاجيــة والتعويــض  يف احلــاالت الــوارد ذكرهــا يف نــص قانــون التأمــن 
ــة وفقــط للمصابــن  ــة   تأميني الفلســطيني و التــي ال يتوفــر فيهــا تغطي

جســديا مــن حــوادث الطــرق.
3. املشــاركة واملســاهمة يف تطويــر قطــاع التأمــن واالرتقــاء مبســتوى 
علــى  املواطنــن  كافــة  ليشــمل  التأمينــي  والفضــاء  التأمــن  صناعــه 

األراضــي الفلســطينية بالتعــاون مــن كافــه أركان قطــاع التأمــن.
4. املســاهمة بزيــادة الوعــي املجتمعــي مــن خــال إبــراز أهميــة االلتــزام 
بالقوانــن وخاصــة قانونــي التأمــن واملــرور، وبيــان مخاطــر وعواقــب 

ــى مســتوى األفــراد واملجتمــع. مخالفــة تلــك القوانــن عل
5. يكــون الصنــدوق دائنــا ممتــازاً للمؤمــن حتــت التصفيــة مبــا دفعــه مــن 
مبالــغ بســبب احلــادث )ويقصــد هنــا شــركات التأمــن حتــت التصفيــة( 

مــن أبــرز الــورش التــي شــارك فيهــا الصنــدوق علــى ســبيل املثــال 
وليــس احلصــر 

 ( االلكترونيــة  الكــروكا  ونظــام  املروريــة  احلــوادث  يف  التحقيــق   .1
االردن  - التأمــن  لشــركات  األردنــي  االحتــاد   /  )  TABLET PC

2. احلــوادث املروريــة، معاجلتهــا وفنيــات التحقيــق فيهــا / االحتــاد 
التأمــن – فلســطن  لشــركات  الفلســطيني 

 – املروريــة  النيابــة   / الصنــدوق  لعمــل  الناظــم  القانونــي  اإلطــار   .3
فلســطن 

4. دورة تدريبيــة متخصصــة خلبــراء حــوادث الطــرق / كليــة فلســطن 
ــوم الشــرطية – فلســطن  للعل

ــة محافــظ  ــات حتــت رعاي 5.إطــاق حمــات الفحــص الشــتوي للمركب
رام اهلل والبيــرة واجلهــات املختصــة / فلســطن 

6. مستقبل النقل الذكي / وزارة النقل واملواصات – فلسطن 
7. مؤمتر القانون والسامة املرورية / جامعة االستقال – فلسطن 

8. دراســة حــول الســيارات غيــر القانونيــة مبــا فيهــا املشــطوبة واثارهــا 
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املاليــة واالقتصاديــة / معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة مــاس 
9. اعــداد وجتهيــز فــرق األمــان علــى الطريــق وإطــاق مســابقة األمــان 
علــى الطــرق ليشــمل 400 مدرســة / إدارة شــرطة املــرور -  فلســطن 
بالقواعــد  وااللتــزام  املروريــة  الســامة  اعــداد مســابقات حــول   .10

والتعليــم – فلســطن  التربيــة  وزارة  املروريــة / 
غيــر  املركبــات  قيــادة  أخطــار  عــن  توعويــة  فيديوهــات  اعــداد   .11
القانونيــة لغايــات التوعيــة الطابيــة / وزارة التربيــة والتعليــم – فلســطن 
12. إطــاق عقــد الســامة املروريــة 2021-2030 / املعهــد الوطنــي 
الفلســطيني للصحــة العامــة  وبالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة – 

فلســطن 
13. أسبوع املرور العاملي / شرطة املرور –فلسطن 

الورش والنشاطات املستقبلة
1. مؤمتــر الســامة علــى الطــرق / اجلهــات الشــريكة الرئيســية - 

. فلســطن 
2. اطــاق فعاليــات اليــوم العاملــي إلحيــاء  ذكــرى ضحايــا حــوادث الطــرق  

- فلســطن .
وعمــل  بــدور  اخلاصــة  التوعويــة  والنــدوات  الــورش  اســتمرارية   .3

. فلســطن   - الصنــدوق 
4. اســتمرارية النشــاطات التدريبيــة مــع كل مــن الشــرطة الفلســطينية / 
وزارة التعليــم العالــي/ وزارة التربيــة والتعليــم / وزارة النقــل واملواصــات 

/ وزارة احلكــم املحلــي – فلســطن .
5. االســتغال الفعــال لوســائل االعــام املختلفــة  ووســائل التواصــل 

االجتماعــي لنشــر التوعيــة املروريــة -فلســطن .
6. مبــادرات مجتمعيــة لتنظيــم قطاع النقل واملواصات 2023/2022   

- وزارة النقل واملواصات – فلسطن .
التحديات التي تواجه الصندوق وقطاع التأمن

1. تأثــر ســوق التأمــن كمــا غيــره مــن األســواق تأثــرا ســلبيا يف جائحــة 
الكورونــا وبالتالــي انعكــس هــذا ســلبا علــى إيــرادات الصنــدوق وشــركات 

التأمــن.
2. املركبــات غيــر القانونيــة  و دور االحتــال  يف تصديــر املشــكلة  نظــرا 

خلصوصيــة الوضــع السياســي يف فلســطن  حيــث ميكــن القــول بــأن هــذه 
ــات  ــرف املركب ــدول املجــاورة ) وتع ــا يف ال ــل له الظاهــرة الســلبية ال مثي
غيــر القانونيــة بأنهــا املركبــات التــي ال متلــك أي قيــود يف ســجات 
الدوائــر الرســمية الفلســطينية وقــد مت شــطب  قيودهــا مــن ســجات 
االحتــال لعــدم صاحيتهــا فنيــا للســير علــى الطــرق ( حيــث يقــوم 
ــا  ــق بيعه ــا عــن طري ــال وبشــكل ممنهــج ومــدروس بالتخلــص منه االحت
واغــراق األســواق الفلســطينية بهــا، بحيــث حتــل محــل املركبــات القانونيــة 
وتعكــس اثــار ســلبية وخســائر ماليــة علــى الصنــدوق بشــكل خــاص وعلــى 

ســوق التأمــن الفلســطيني بشــكل عــام . 
3. املركبــات املرخصــة وغيــر مؤمنــة – املركبــات املســجلة يف الدوائــر 
 – الناريــة  )الدراجــات   – مرخصــة  وغيــر  الفلســطينية  الرســمية 
اجلــرارات الزراعيــة( غيــر املؤمنــة وغيــر املرخصــة، وآثارهــا الســلبية 
علــى الصنــدوق بشــكل خــاص وســوق التأمــن الفلســطيني بشــكل عــام  .
4. تزويــر املعلومــات املتعلقــة باحلــوادث ومــا يترتــب عليهــا مــن خســائر 

ماليــة يتكبدهــا قطــاع التأمــن بشــكل عــام .
5. التناقــض يف كثيــر مــن األحيــان يف القــرارات القضائيــة للمحاكــم 
وأثرهــا علــى املركــز القانونــي واملالــي للصنــدوق، إضافــة الــى أثرهــا 

املنعكــس علــى شــركات التأمــن .
6. تقســيمات املناطــق الفلســطينية حســب اتفاقيــه أوســلو ) أ،ب،ج ( 
وغيــاب الســيطرة اإلداريــة واألمنيــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــن 
املناطــق )ج ( بشــكل كامــل و اجلزئــي علــى املناطــق )ب( رتبــت آثــار ســلبية 
علــى ســوق التأمــن الفلســطيني، حيــث جنــد عــزوف عــام يف هــذه املناطق 
عــن االلتــزام بالقوانــن وتأمــن املركبــات حســب األصــول مــا يتســبب 
بخســائر فادحــة للصنــدوق بشــكل خــاص ولســوق التأمــن الفلســطيني  

بشــكل عــام.
7. املنافســة الســعرية الشــديدة فيمــا بــن شــركات التأمــن والتــي تخــص 
التأمينــات عامــة وتأمــن املركبــات بشــكل خــاص األمــر الــذي يــؤدي الــى 
الفاقــد يف األربــاح يف مقابــل الكلفــة الباهضــة التــي تتحملهــا الشــركات 

نتيجــة احلــوادث املختلفــة.



4444

السوق الفلسطينى
السيد / رياض األطرش 

املدير العام 
شركة التكافل الفلسطينية

كيف تقيمون أداء السوق الفلسطيني يف السنوات املاضية؟
اســتمر النمــو لقطــاع التأمــن يف فلســطن بالرغــم مــن عــدة عوامــل 
ــد19-  ــا كان جائحــة كوفي ــل آخره ــن لع ــة التأم ــت صناع ســلبية واجه
والتــي ألقــت بظالهــا علــى كافــة القطاعــات يف كافــة اقتصــادات العالــم، 
وفلســطن لــم تكــن مبعــزل عــن ذلــك وبالرغــم مــن النمــو الــذي أشــرنا 
اليــه اال أن هنــاك عوامــل ســلبية أخــرى ضاغطــة علــى صناعــة التأمــن 
ــا: التضخــم وارتفــاع تكاليــف التعويضــات وارتفــاع مجمــل األســعار  منه
مــن املورديــن خلدمــات قطــاع التأمــن. إضافــة الــى تشــدد شــركات اعــادة 
التأمــن مــن حيــث األســعار والشــروط واملعاييــر املحاســبية اجلديــدة ومــا 
تتطلبــه مــن مخصصــات بجانــب الوضــع الفلســطيني اخلــاص مــن عــدم 
االســتقرار السياســي و انعكاســه علــى اجلانــب االقتصــادي املرتبــط بــه 
ومتثله االزمه املالية اخلانقة  واملســتمرة للســلطة  الوطنية الفلســطينية.
مــا تقييمكــم ألداء شــركتكم يف 2021؟ وألداء الســوق بصفــة 

ــة؟ عام
تتجــاوز  أن  عــام 2021  خــال  للتأمــن  التكافــل  شــركة  اســتطاعت 
جــزءاً مهمــاً مــن اآلثــار الســلبية التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا وحافظــت 
للمســاهمن بحيــث  مجزيــاً  ربحــاً  علــى معــدل منــو متميــز وحققــت 
تتجــه لتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 15 % يف اجتمــاع الهيئــة العامــة 

املطلــوب  املــاءة  هامــش  وحققــت  القــادم 
ــه البوالــص  ــا الكامــل جتــاه حمل مــع التزامه
وتعويضاتهــم واحتفاظهــا باحتياطــات فنيــه 
االســتقرار  تدعــم  ماليــه  ومخصصــات 

والنمــو يف نتائــج الشــركة.
املاليــة  املؤشــرات  اهــم  عــرض  وميكــن 

االتــي:  النحــو  علــى  للشــركة 
1. بلــغ انتــاج الشــركة للعــام 2021: 49.8 
مليــون دوالر وبنســبة منــو 21 % عــن العــام 

.2020
نقديــة  بســيولة  الشــركة  حتتفــظ   .2
ــازة ملواجهــة االلتزامــات املختلفــة حيــث  ممت
بتاريــخ  كمــا  املعــادل  والنقــد  النقــد  بلــغ 

2021/12/31: 19.9 مليــون دوالر وبذلــك تكــون الشــركة يف املركــز 
فلســطن.  يف  العاملــة  التأمــن  شــركات  بــن  األول 

3.  حافظــت الشــركة علــى التزاماتهــا جتــاه املؤمنــن وبالســرعة املطلوبــة 
حيــث بلغــت التعويضــات املدفوعــة خــال العــام 2021 مبلــغ 36.4 

مليــون دوالر وبنســبة زيــادة 30 % عــن العــام 2020. 
وبالنظــر الــى الســوق الفلســطيني ناحــظ أن هنــاك منــواً يف ســوق 
التأمــن للعــام 2021 بنســبة 19 % اال أن كثيــر مــن العوامــل أدت الــى 

ــة للشــركات يف فلســطن بشــكل عــام. ــج النهائي تواضــع النتائ
منــذ  للتأمــن  الفلســطينية  التكافــل  شــركة  تطــورت  كيــف 
هــل  املســتقبلية؟  خططكــم  هــي  ومــا  مقاليدهــا؟  اســتامكم 

جديــدة؟ تكافليــة  منتجــات  بإصــدار  الشــركة  ســتقوم 
اســتمرت الشــركة يف منوهــا بــل وزادت مــن مؤشــراتها االيجابيــة وعلــى 
ســبيل املثــال ال للحصــر زيــادة الســيولة يف الشــركة لتتبــوأ املركــز األول 
بــن الشــركات يف فلســطن مــع هامــش مــاءة يتوافــق مــع املتطلبــات مــن 
اجلهــات الرقابيــة  وتوســعت اعمــال الشــركة افقيــا بنســبه منــو تزيــد عــن 
ــى هــذه النتائــج  ــاء عل 20 %. كمــا وتســعى الشــركة مســتقباً الــى البن
ــع الدخــل  ــادة حجــم االســتثمارات لتنوي يف التوســع األفقــي للشــركة وزي
واالســتمرار يف تلبيــة متطلبــات حملــة البوالــص بتقــدمي احللــول املناســبة 
لهــم مــن حيــث نــوع وجــودة اخلدمــات  هــذا بجانــب عمليــه التطويــر 
يف  والفاعليــة  الكفــاءة  لرفــع  الشــركة  وبرمجيــات  ألنظمــه  املســتمرة 
التشــغيل مــع االســتمرار يف رقمنــه اخلدمــات 

والعمليــات للشــركة 
كيــف تتطــور صناعــة التأمــن التكافلي 
يف فلســطن؟ ومــا الــذي ترونــه ضروريــا 

لتشــجيع التأمــن التكافلي؟
 التكافــل الفلســطينية كانــت املطــور للتامــن 
الشــريعة  احــكام  مــع  املتوافــق  التكافلــي 
االســامية يف فلســطن واســتطاعت خــال 
متقدمــا  موقعــا  حتتــل  ان  قليلــه  ســنوات 
يف قطــاع التأمــن  وانضمــت للســوق بعــد 
ذلــك شــركه اخــرى منافســه تعمــل بالتأمــن 
التكافلــي  ونظــرا حلجــم الســوق الفلســطيني 
االقتصاديــة  العوامــل  باقــي  مــع  املحــدود 
االخــرى نــرى ان الســوق متــوازن ومســتقر 
بالعــدد احلالــي مــن الشــركات العاملــة يف قطــاع بالتأمــن وليــس بحاجــة 

لشــركات جديــدة. 
ترونهــا  التــي  والقانونيــة  التشــريعية  اإلجــراءات  هــي  مــا 
ضروريــة لتشــجيع التكافــل؟ هــل مــن الضــروري ســن قانــون 

التكافليــة؟ بالشــركات  خــاص 
ال شــك أن ســن قانــون خــاص بالشــركات التكافليــة ســيكون اإلطــار 
األمثــل لتنظيــم وترتيــب أعمــال التأمــن التكافلــي مبــا يضيفــه مثــل هــذا 
القانــون الــى هويــة الشــركات التكافليــة ومييزهــا عــن التأمــن التجــاري 
إضافــة الــى أن ســن التشــريعات واالجــراءات اخلاصــة بالتأمــن التكافلي 

ســيدعم التنافــس العــادل يف قطــاع التأمــن التكافلــي االســامي.
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اجتماع اللجنة التنفيذية 77 

القاهرة - 2022/12/21
مت عقــد اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة  77  يــوم 2022/12/21  مبقــر االحتــاد 

العــام العربــي للتأمــن بالقاهــرة 
وقــد مت مناقشــة واقــرار العديــد مــن املوضوعــات املدرجــة علــي جــدول أعمــال 

االجتمــاع واخلاصــة بالشــئون املاليــة والفنيــة واإلداريــة والثقافيــة لاحتــاد

اجتماع لجنة التأمني الصحي
القاهرة - 31 يناير 2022

بدعــوة مــن األمانــة العامــة لاحتــاد عقــدت جلنــة التأمــن الصحــي 
اجتماعهــا علــى هامــش فاعليــات امللتقــى اإلقليمــي الســابع للتأمــن 
الطبــي والرعايــة الصحيــة بقاعــة Beryll – بفنــدق ســانت ريجــس؛ 
بالقاهــرة  اخرهــا  كان  التــي   - اللجنــة  إنعقــاد  دوريــة  إعــادة  بهــدف 
-2018 وتفعيــل أعمالهــا يف دراســة مشــكات التأمــن الصحــي خاصــة 
مــع تزايــد التركيــز خــال الفتــرة األخيــرة علــى دور التأمــن الطبــي 
صناعــة  علــى  وتأثيرهــا  الكوفيــد19-  تبعــات  واســتمرار  وأهميتــه، 

التأمــن وإعــادة التأمــن.
مت مناقشة املوضوعات املدرجة على جدول أعمال االجتماع كالتالي: 

■ اختيار مقرر اللجنة.
■ مقترحات األمانة العامة.

■ االكتتاب والتسعير يف التأمن الطبي يف ظل املتغيرات احلالية.
■ دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي.

■ تشريعات إلزامية التأمن الصحي ودورها يف تطوير األسواق.
القطــاع  بــن  التعــاون  تفعيــل  لزيــادة  تقدميهــا  املمكــن  املقترحــات   ■

الصحــي. التأمــن  يف  واحلكومــات  اخلــاص 
■ إمكانية العمل على إعداد مناذج أعمال لألوبئة واألمراض.

- شــكر األمــن العــام الســيد / ســعيد بيومــي – مقــرر اللجنــة الســابق 

إلســتجابته وإرســال ورقــة عمــل بخصــوص جائحــة كورونــا وأثارهــا علــى 
اإلكتتــاب يف التأمــن الطبــى. 
-مت إتخاذ التوصيات التالية : 

■ مت أختيــار الســيدة / هنــاء وهبـــه – عضــو اللجنــة - ممثــل الســوق 
املصــري كمقــرر للجنــة.

■ املوافقــة علــى مقتــرح األمانــة العامــة لاحتــاد بعقــد ورشــة عمــل عــن 
اإلكتتــاب والتســعير يف التأمــن الطبــي.

■ إعــداد الســيدة مقــرر اللجنــة ورقــة عمــل حــول أوضــاع التأمــن الطبــي 
جتربــة الســوق املصــري، تقــوم األمانــة العامــة بتعميمهــا علــى باقــي 

ــا. األســواق لإلســتفادة واإلسترشــاد به
■ موافــاة األمانــة العامــة بتحديثــات القوانــن والقــرارات املنظمــه للتأمن 

الصحــي، وجتربــة تطبيــق التكنولوجيــا الرقميــة يف التأمن الصحي.
ــة بالتنســيق مــع  ــادم للجن ــاع الق ــد موعــد االجتم ــى حتدي ــاق عل مت االتف
مقــررة اللجنــة واألمانــة العامــة لاحتــاد، علــى أن يكــون خــال هــذا 

ــام. الع

األمانة العامة تتسلم نسخة مهداه من رسالة الدكتور / الحسني محمد بوشنيف الكزة
قــام الدكتــور / احلســن محمــد بوشــنيف الكــزة مســاعد املديــر العــام بالشــركة 
الليبيــة الضمانيــة للتأمــن املســاهمة بأهداء نســخة من رســالة الدكتــوراة بعنوان 
)السياســات العامــة فــى لبيبــا : دراســة حتليليــة لسياســات التأمــن بالتطبيــق 
علــى صنــدوق الضمــان االجتماعــى الليبــى خــال الفتــرة مــن )2011 الــى 
2020( الــى االمانــة العامــة وتســلمها األســتاذ/ شــكيب أبــو زيــد األمــن العــام 
ــي الســابع  ــى اإلقليمـ لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن وذلــك علــى هامــش امللتقـ
للتأميـــن الطبــي والرعايـــة الصحيــة - القاهــــرة يف 30 و31 ينايــر 2022، 
واجلديــر بالذكــر انــه  مت إيــداع الرســالة لــدي مكتبــة األمانــة العامــة لاحتــاد، 

وتتمنــي األمانــة العامــة للدكتــور احلســن املزيــد مــن التفــوق واالزدهــار.
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امللتقـى اإلقليمـي السابع للتأميـن الطبي والرعايـة الصحية

القاهــرة 30 و 31 يناير 2022

انعقــد امللتقــى اإلقليمــي الســابع للتأمــن الطبــي والرعايــة الصحيــة 
برعايــة كــــل مــن وزارة املاليــة والهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة بجمهوريـــة 
مصـــر العربيــة، وبالتعــــاون والتنسيـــق بيـــــن االحتــاد العــــام العربـــي 
للتأميـــن وكــــل مـــــن االحتاد املصــري للتـأميـن واجلمعيـة املصـريـة إلدارة 
الـرعـايـــة الصحيـــة وقــد شــرف معالــي الدكتــور/ محمــد معيــط – وزيــر 
املاليــة باحلضــور وذلــك بفنـــدق ســانت ريجيــس– القاهــرة يومــي االحــد 
التأمــن   : ينايــر 2022 وحتــت شــعار  واالثنــن املوافقــن 30 و31 

ــام واخلــاص ــن القطاعــن الع ــي: الشــراكة ب الطب
وقـد تضمـن برنامج امللتقى ست جلسات وفقاً لآلتي

اليوم االول 2022/1/30:
الرعايــة الصحيــة  التنظيمــي يف مجــال  التطــور  اجللســة األولــــى: 

الطبــي. والتأمــن 
- ورشة عمل: التسعير واالكتتاب فى التأمن الطبي

اليوم الثاني 2022/1/31:
اجللســة الثانيــة: أثــر التحــول الرقمــي علــى التأمــن الطبــي والرعايــة 

لصحية ا
العامــة  والهيئــة  الصحيــة  الرعايــة  شــركات  دور  الثالثــة:  اجللســة 

الشــامل. الصحــي  للتأمــن 
اجللسة الرابعة: الرعاية الصحية والشمول املالي.

وقد ألقيت كلمات االفتتاح - حسب ترتيب اإللقـاء - مـن السـادة / 
األستاذ / عـاء الزهيري ... رئـيـس االحتاد املصري للتـأمـيـن 

األســتاذ / شــكيب أبــو زيــد... األميـــن العـــام لاحتــاد العـــام العربــي 
ــن للتأميـ

الدكتور / إيهـــاب أبـــو املجــــد ... رئيس اجلمعية املصرية إلدارة الرعاية 
الصحيـة 

الدكتور / محمد عمران ... رئيس هيئة الرقابة املالية
معالي الدكتور/ محمد معيط ... وزير املالية

ومــن كلمــة األســتاذ / عـــاء الزهيــري رئـيـــس االحتــاد املصــري 
للتـأمـيـــن جــاءت كمــا يلــى: 

إنــه ملــن دواعــى ســرورى أن نلتقــى اليــوم فــى إفتتــاح امللتقــى الطبــى 
للتأمــن الطبــى والرعايــة الصحيــة فــى نســخته الســابعة.

تؤكــد أهــداف التنميــة املســتدامة علــى االلتــزام العاملــي بتحقيــق التغطيــة 
ــي ضــرورة حصــول  ــول عــام 2030 ، وهــذا يعن ــة الشــاملة بحل الصحي
علــى   – العالــم   يف  مــكان  كل  – يف  املجتمعــات  و  األشــخاص  كافــة 
ــة  ــا دون مواجه ــي يحتاجــون إليه ــة اجلــودة الت ــة عالي اخلدمــات الصحي

أي ضائقــة ماليــة.
و يأتــى امللتقــى هــذا العــام فــى ظــل مواجهــة القطــاع الصحــي فــى مصــر 
أســوة بــدول العالــم األخــرى للعديــد مــن التحديــات التــي تؤثــر علــى 
اســتدامة تقــدمي اخلدمــات الصحيــة بجــودة وكفــاءة عاليــة.. وتتمثــل 
هــذه التحديــات يف إرتفــاع تكاليــف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة واملتمثلــة 
يف الزيــادة املتســارعة يف تكاليــف األدويــة واألجهــزة الطبيــة احلديثــة 
وتكاليــف تأهيــل الكــوادر البشــرية العاملــة يف القطــاع الصحــي، كمــا 
أن التغيــر يف منــط األمــراض و  ظهــور األمــراض الفيروســية املســتجدة  
وتوفيــر اللقاحــات املضــادة لهــا ميثــل حتديــاً بحــد ذاتــه يف ســبيل مواجهــة 
اقتصاديــاً يف  التحديــات عائقــاً  ، وقــد شــكلت هــذه  هــذه األمــراض 

ــة. ــات الصحي ــدمي اخلدم اســتمرارية تق
وقــد ســعت بعــض دول العالــم يف نهايــة القــرن املاضــي إلــى إيجــاد حلــول 
جذريــة لضمــان متويــل اخلدمــات الصحيــة، وكان أحــد أبــرز هــذه احللول 
هــو فكــرة "الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص " والتــى تهــدف إلــى 
التغلــب علــى الصعوبــات املاليــة التــي تواجــه متويــل وتشــغيل املستشــفيات 
واملؤسســات الصحيــة املختلفــة. ويعــد منهــج الشــراكة بــن القطاعــن 
العــام واخلــاص أحــد الضــرورات الســتدامة خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
ــة واســتدامتها،  ــة الصحي ــة الرعاي ــى منظوم ــاق عل ــدف ترشــيد اإلنف به
نقــل  وحتفيــز  اإلداريــة،  أو  الفنيــة  اخلبــرات  مســتوى  لرفــع  وكذلــك 
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التكنولوجيــا الطبيــة وحتســن جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة املقدمــة 

للمواطنــن.
باإلضافــة إلــى ذلــك ميكــن أن يشــكل  قانــون التأمــن الصحــي الشــامل 
حافــزاً للشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص يف بنــاء املستشــفيات 
واخلدمــات التشــخيصية والرعايــة املتخصصــة وتكنولوجيــا املعلومــات 

وإدارة املطالبــات التأمينيــة.
و تتطلــع شــركات التأمــن أن يكــون قطــاع التأمــن الطبــي شــريكاً أصيــاً 
يف جهــود توفيــر الرعايــة الصحيــة حتــت مظلــة نظــام التأمــن الصحــي 
الشــامل، و مــن اجلديــر بالذكــر أن حجــم قطــاع التأمــن الطبــي بلــغ 
بنهايــة العــام املالــي 2020/2019  4.8 مليــار جنيــه مقارنــة ب 4.2 
مليــارات جنيــه يف العــام الســابق مبعــدل زيــادة 14 %.   هــذا باإلضافــة 
إلــى املقابــل للخدمــات التــي تقدمهــا شــركات الرعايــة الصحيــة مباشــرة 

للعمــاء والتــي رمبــا متاثــل نفــس حجــم أقســاط ســوق التأمــن الطبــي
و قــد رحبــت احلكومــة املصريــة مبشــاركة القطــاع اخلــاص مــن شــركات 
التأمــن والرعايــة الصحيــة فــى منظومــة التأمــن الصحــى احلكومــى 
الشــامل. ممــا ســيجعل  لتلــك الشــركات دوراً فــى تقــدمي وإدارة خدمــات 
التأمــن الصحــى ضمــن املنظومــة لتحقيــق التكامــل بــن منظومــة التأمن 
الصحــي الشــامل، وصناعــة التأمــن الطبــي والرعايــة الصحيــة لضمــان 

توفيــر خدمــات صحيــة متنوعــة للمســتفيدين، بجــودة أفضــل.  
ويضــم امللتقــى الســابع للتأمــن الطبــي و الرعايــة الصحيــة أقطــاب 
وأعــام التأمــن الطبــى والرعايــة الصحيــة والشــركات املتخصصــة فــى 
تقــدمي احللــول التكنولوجيــة فــى مصــر والعالــم العربــي وهيئــات الرقابــة 
ــى أهــم اجتاهــات  ــاء الضــوء عل وســيتم مــن خــال جلســات امللتقــى إلق
صناعــة التأمــن الطبــي والرعايــة الصحيــة ونتائجــه والتطــور التنظيمــى 
اخلــاص بــه وتغطيــة االجتاهــات املبتكــرة يف هــذا املجــال وكذلــك ســيتم 
ــات  ــة االســتعداد ملوجــة التطــور التكنولوجــي وتطبيق ــى كيفي التطــرق إل
الــذكاء االصطناعــي والبرامــج التكنولوجيــة التــي أثــرت علــى صناعــة 

التأمــن الصحــي فــى الوقــت احلالــى.
كمــا ســيتضمن برنامــج امللتقــى هــذا العــام عقــد ورشــة عمــل حــول 
التســعير واالكتتــاب فــى التأمــن الطبــى والتــى ســيتم مــن خالهــا تنــاول 
مناقشــة التســعير واإلكتتــاب فــى التأمــن الطبــى مبفهومــه احلديــث وأثــر 
التقنيــات احلديثــة واالتصــال عــن بعــد فــى إكتتــاب التأمــن الطبــى . 
ــا تســعير املنتجــات  ــم مــن خاله ــن أن يت ــن املمك ــى م ــة الت ــك اآللي وكذل

ــة يف التســعير. ــاالة والعدال ــان عــدم املغ ــة لضم ــة بدق التأميني
نتمنــى أن يلقــى امللتقــى يف نســخته الســابعة مــا لقيتــه امللتقيــات الســابقة 
ــي اســتمرارية  ــد  حــرص االحتــاد املصــري للتامــن عل مــن جنــاح و نؤك
دوريــة هــذا امللتقــي بالتعــاون مــع االحتــاد العــام العربــي للتامــن وجمعبــة 

الرعايــة الصحيــة
ــاد  ــام لاحت ــن العـ ــد األميـ ــو زي ــكيب أب ــتاذ / ش ــة األس ــن كلم وم

ــن جــاءت كمــا يلــى: ــام العربــي للتأميـ العـ
للمــرة الســابعة – علــى التوالــي بــدون انقطــاع - ينعقــد امللتقــى الطبــي 
ــة  ــاون والتنســيق مــع شــركائنا يف هــذه الفاعلي ــة بالتع ــة الصحي والرعاي
الهامــة اللاحتــاد املصــري للتأمــن واجلمعيــة املصريــة للرعايــة الصحيــة 
وحتــت رعايــة الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة وبحضوركــم الكــرمي، والــذي 
ينعقــد هــذا العــام حتــت شعار"الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص"
ميثــل امللتقــى الطبــي فرصــة دوريــة إللقــاء الضــوء على أهمية إســتمرارية 
االرتقــاء بصناعــة التأمــن، ودورهــا الرئيســي يف دعــم آليــات حتقيــق 
احلمايــة  أشــكال  وتوفيــر  املجتمعــات  املســتدامة يف  التنميــة  أهــداف 
مجــال  اتســع  فكلمــا  املنخفــض.  الدخــل  ذوي  لألفــراد  املخاطــر  مــن 
ــك مــن  ــا زاد ذل ــن، كلم ــر عــدد مــن املواطن ــي ليشــمل أكب التأمــن الطب

املســاهمة يف حمايــة مواطنــي الدولــة واقتصادهــا ممــا ميكــن الشــركات 
مــن توســيع أنشــطتها، جــاءت ســنة 2021 اســتكماالً لتحديــات ســنة 
2020، وأبــرزت جائحــة كوفيــد 19- نقــاط الضعــف الكامنــة يف النظــم 
الصحيــة حــول العالــم حيــث بلــغ عــدد الوفيــات املؤكــدة عامليــا مــا يقــرب 
مــن 6 مايــن ويتواصــل االرتفــاع. لقــد أدى الوبــاء إلــى توقــف االقتصــاد 
العاملــي - كلــف تريليونــات الــدوالرات. لقــد ســلط الوبــاء األضــواء علــى 
أهميــة التغطيــة الصحيــة الشــاملة ، و عــزز الــدور املركــزي لألنظمــة 

ــة كأســاس لاســتقرار واالزدهــار . ــة الفعال ــة الوطني الصحي
وأضــاف التمويــل أمــر بالــغ األهميــة للحصــول علــى رعايــة صحيــة ذات 
جــودة عاليــة، ورغــم اإلقــرار بــأن اإلنفــاق احلكومــي هــو أفضــل مصــدر 
لتمويــل الرعايــة الصحيــة، إال أننــا وبالنظــر إلــى جتــارب جيراننــا يف 
املنطقــة العربيــة جنــد أن هنــاك ضــرورة للشــراكة بــن القطاعــن العــام 
واخلــاص للتخفيــف مــن اإلنفــاق احلكومــي واإلرتقــاء بصناعــة التأمــن 
الصحــي والرعايــة الصحيــة لتكــون رافعــة يف عمليــة الشــمول املالــي 

وترســيخ االســتدامة.
تعميــم  أن  اإلمــارات(   / )الســعودية  منطقتنــا  يف  التجــارب  أثبتــت 
ــي األقســاط  ــع مــن إجمال ــر يف الرف ــي يســاهم بشــكل كبي التأمــن الطب
علــى الصعيــد الوطنــي. حيــث بلغــت نســبة فــرع الطبــي يف الســعودية 
)59 %( و يف اإلمــارات )43.6 %(، واملعــدل علــى الصعيــد العربــي 
هــو )19.28 %(، فقــد أســتطاعت اململكــة العربيــة الســعودية زيــادة 
أقســاط التأمــن الصحــي لعــام 2020 لتبلــغ 2.2 مليــار دوالر، ومــن 
خــال نظامهــا الصحــي التعاونــي بــن القطاعــن العــام واخلــاص والــذي 
ــي  ــة حوال ــن تغطي ــن م ــي ومتك ــان الصحــي التعاون ــس الضم ــره مجل يدي
28 % مــن إجمالــي ســكان اململكــة حتــت مظلــة التأمــن الصحــي وميثــل 
القطــاع اخلــاص نســبة 95 % مــن إجمالــي مقدمــي اخلدمــة وذلــك 
حســب آخــر احصائيــة للمجلــس لعــام 2020، وعلــى نفــس النهــج تســير 
ــة  ــت وســلطنة عمــان واملغــرب وجمهوري ــن والكوي ــة البحري كل مــن مملك
مصــر العربيــة، فنجــد منظومــة التأمــن الصحــي الشــامل يف مصــر قــد 
بــدأت بالتطبيــق الفعلــي يف بعــض املحافظــات علــى أن ُتغطــي كل تــراب 

اجلمهوريــة يف املســتقبل؛ 
الــذي انخــرط يف مســار التغطيــة الصحيــة الشــاملة  منــذ  واملغــرب 
2002 مــن خــال مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية عــن طريــق نظــام 
التأمــن اإلجبــاري األساســي عــن املــرض "AMO" اخلــاص بالفئــات 
النشــيطة )العاملــة(، ونظــام املســاعدة الطبيــة "راميــد" اخلــاص بالفئــات 
غيــر النشــيطة )غيــر العاملــة(، أدى ذلــك إلــى رفــع معــدل التغطيــة 
الصحيــة األساســية للمغاربــة مــن 16 % ســنة 2005 إلــى 70.2 % 
ســنة 2020، أي مــا مجموعــه 25.2 مليــون مســتفيد  )تشــمل كافــة 
األنظمــة(. وُتقــدر التكلفــة اإلجماليــة لتفعيــل نظــام التأمــن الصحــي 
اإلجبــاري باملغــرب - واملتوقــع ظهــوره للنــور خــال هــذا العــام - وعلــى 
مــدى ســنتن بـــ13.5 مليــار درهــم )1.5 مليــار دوالر( والغــرض منــه 
كبيــره  حتديــات  أمــام  اليــوم  العالــم  املغاربــة،  مــن   %  100 تغطيــة 
للحفــاظ علــى املكاســب التــي حققهــا خــال العقــود املاضيــة، وعلــى 
الرغــم مــن أن تنفيــذ منــوذج الشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص 
ليــس باألمــر الســهل، بالنظــر إلــى ضــرورة احلفــاظ علــى اســتدامة تلــك 
الشــراكات. فالعديــد مــن التحديــات كتغيــر املنــاخ – والــذي سيســاهم 
وااللتــزام  القــدرة  بإحلــاح  يفــرض  األمــراض،  زيــادة  كبيــر يف  بشــكل 
ــد مصــادر  ــام واخلــاص، وحتدي ــن القطاعــن الع ــاون والتواصــل ب والتع
تكــون  الطارئــة حتــى  البديلــة واملســتدامة ملواجهــة األزمــات  التمويــل 
املنظومــة الطبيــة علــى اســتعداد لاســتجابة ملواجهــة املشــاكل املحتملــة 
واغتنــام الفــرص االقتصاديــة، لــذا أصبــح لزامــاً علينــا تقييــم التجــارب 
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األخبار
الرائــدة واالســتفادة منهــا.

بالنظــر إلــى مــا ســبق، واضــح جــداً أن هنــاك حتديــات تواجــه قطــاع 
ــات  ــي بشــكل عــام، لكــن هــذه التحدي ــة والتأمــن العرب ــة الصحي الرعاي
هــي يف نفــس الوقــت فرصــة ذهبيــة لشــركات التأمــن الكتســاب عمــاء 

ــة. ــة قوي ــة تأميني جــدد وإلرســاء ثقاف
التأمــن الصحــي هــو فرصــة لتربيــة أجيــال مــن املؤمــن لهــم، إن أي 
تطويــر لفــروع التأمــن الطبــي، أو التأمــن املتناهــي الصغــر أو تأمــن 
الكــوارث الطبيعيــة والتقاعــد كركائــز أساســية للشــمول املالــي، يجــب أن 
يضــع نصــب أعينــه كهــدف اجلــدوى االقتصاديــة والتــي بدونهــا ال ميكــن 

لشــركات التأمــن االســتدامة.
أن إنخــراط شــركات التأمــن بشــكل فــردي وصناعــة التأمــن بشــكل 
مؤسســاتي يف منظومــة الشــمول املالــي والعمــل علــى حتقيقهــا ســيخدم 
يف نهايــة املطــاف الصناعــة والشــركات التــي ســتتمكن مــن تنميــة أعمالهــا 
علــى املــدى املتوســط والبعيــد. كمــا أن مســاهمة الصناعــة يف الشــمول 
املجتمــع ويف  أمــام  أحســن  التأمــن صــورة  املالــي ســتعطى لصناعــة 

عاقتهــا باحلكومــات.
اجلمعيــة  رئيــس  املجــــد  أبـــو  إيهـــاب   / الدكتــور  كلمــة  ومــن 

يلــى: كمــا  جــاءت  الصحيـــة  الرعايــة  إلدارة  املصريــة 
إن انعقــاد ملتقــى التأمــن الطبــي يف هــذا العــام يف دورتــه الســابعة يأتــي 
يف ظــل أهميــة متزايــدة لقطــاع الرعايــة الصحيــة بشــكل عــام وصناعــة 
التأمــن الطبــي بشــكل خــاص، ليــس يف مصــر وحدهــا بــل ويف كل دول 
العالــم بســبب مــا متــر بــه البشــرية مــن تداعيــات انتشــار وبــاء فيــروس 

كورونــا املســتجد. 
وأضــاف ، أن بــدء تطبيــق منظومــة التأمــن الصحــي الشــامل يف مصــر 
والرعايــة  الطبــي  التأمــن  قطــاع  دور  ملناقشــة  أهميــة خاصــة  ميثــل 

الصحيــة يف تقــدمي اخلدمــة حتــت مظلــة هــذه املنظومــة اجلديــدة. 
وأوضــح أن هــذا احلــدث التأمينــي يعتبــر غايــة يف األهميــة؛ حيــث جــاء 
يف فتــرة اجلميــع يف أمــس احلاجــة الــى التعــرف علــي أهميــة دورالشــمول 
املالــي والتحــول الرقمــي يف مجالــي التأمــن الطبــي والرعايــة الصحيــة.

أوصــت  الطبــي  للملتقــى  السادســة  الــدورة  أن  كلمتــه  خــال  وأشــار 
بدعــم التعــاون بــن صناعــة التأمــن الطبــي متمثلــة يف القطــاع اخلــاص 
ومنظومــة التأمــن الصحــي الشــامل، باإلضافــة إلــى تقنــن التكنولوجيــا 
احلديثــة يف دعــم األنشــطة املاليــة غيــر املصرفيــة، مؤكــدا علــى مناقشــة 
ــدا أن  جلســات امللتقــى الســابع آلخــر التطــورات بهــذا اخلصــوص، مؤك
التوصيــات التــي يخــرج بهــا امللتقــى تكــون ناجتــة عــن دراســات وتوصيــات 
ومناقشــات خــال اجللســات. وأكــد أن امللتقــى اإلقليمــي الســابع للتأمــن 
الطبــي يأتــي يف ظــل توجــه مصــر والعالــم العربــي واملنطقــة يف دعــم 
التأمــن  لدعــم منظومــة  دولــة  توجــه  أنــه  القطــاع اخلــاص وخاصــة 

الصحــي الشــامل.
ومــن كلمــة الدكتــور/ محمــد عمــران رئيــس هيئــة الرقابــة 

املاليــة جــاءت كمــا يلــى:
إن قطــاع التأمــن الطبــي والرعايــة الصحيــة كان لــه رد فعــل إيجابــي 
منــذ ظهــور جائحــة كورونــا يف مــارس 2020، الفتــا إلــى أن حجــم 
أقســاط القطــاع الطبــي التابــع للهيئــة والشــركات التــي ال تخضــع لرقابــة 

ــه. ــارات جني ــغ نحــو 10 ملي ــة يبل الهيئ
ــار  ــق 100 ملي ــة وضعــت خطــة تســتهدف فيهــا حتقي وأضــاف أن الهيئ
جنيــه بحلــول عــام 2026، معتمــدة علــى تفعيــل القانــون اجلديد وخاصة 
أنــه يضــم العديــد مــن التأمينــات اإللزاميــة إلــى جانــب وعــي األفــراد 
بأهميــة التأمــن، الفتــا إلــى زيــادة حجــم وثائــق احلــوادث الشــخصية 

لتصــل إلــى 4 مليــارات جنيــه مقارنــة بـــ 2.5 مليــار.

وتوقــع خــال كلمتــه باجللســة االفتتاحيــة للملتقــى اإلقليمــي الســابع 
للتأمــن الطبــي، أن يكــون لقانــون التأمــن املوحــد تأثيــر كبيــر يف نشــاط 
التأمــن خاصــة أنــه ألول مــرة يتــم إدخــال شــركات متخصصــة يف التأمن 
ــة الصحيــة TPA.، وكشــف عــن االنتهــاء مــن  الصحــي وشــركات الرعاي
قانــون التكنولوجيــا املاليــة يف اخلدمــات غيــر املصرفيــة وانتظــار تصديــق 

رئيــس اجلمهوريــة عليــه، متوقعــا صــدور القانونــن بوقــت واحــد.
وأكــد أن تفعيــل هــذه القوانــن سيســاعد يف مضاعفــة حجــم أقســاط 
القطــاع ومســاهمته يف النــاجت املحلــي اإلجمالــي، الفتــا إلــى أن قطــاع 
التأمــن حقــق 20 % منــوا لترتفــع أقســاطه مــن 40 مليــار جنيــه إلــى 

47.5 مليــار جنيــه.
وطالب بضرورة تفعيل الشراكة بن القطاعن العام واخلاص.

وكشــف محمــد عمــران، علــى أن نشــاط التأمــن حقــق أداء جيــدا خــال 
عــام 2021، حيــث ارتفــع إجمالــي األقســاط ليصــل إلــى مــا يقــرب مــن 
47.5 مليــار جنيــه يف عــام 2021 مقارنــةً بحوالــي 40.1 مليــار جنيــه 
يف عــام 2020 بنســبة زيــادة قدرهــا 18.5 %، وارتفعــت إجمالــي قيمــة 
التعويضــات املســددة مــن شــركات التأمــن خــال العــام املالــي 2021 
لتصــل إلــى 23.4 مليــار جنيــه مقارنــةً بـــ18.8 مليــار جنيــه خــال العــام 

الســابق بنســبة زيــادة حوالــي 24.5 %..
وأضــاف "عمــران"، أن إجمالــي حقــوق حملــة وثائــق شــركات التأمــن 
ــه  ــار جني ــى 88.3 ملي ــي 2021 ارتفعــت لتصــل إل ــام املال ــة الع يف نهاي
مقارنــةً بـــ77.4 مليــار جنيــه يف العــام الســابق بنســبة زيــادة حوالــي 

.%  14.1
وكشــف عــن االنتهــاء مــن قانــون التكنولوجيــا املاليــة يف اخلدمــات غيــر 
املصرفيــة وانتظــار تصديــق رئيــس اجلمهوريــة عليــه مبــا سُيســهم يف 
تدشــن شــركات تأمــن رقميــة بالســوق، متوقعــا صــدور القانونــن بوقــت 

واحــد، مبــا ســيؤدي إلــى تعظيــم حجــم أعمــال شــركات التأمــن. 
ألقــى الدكتــور محمــد معيــط وزيــر املاليــة، رئيــس الهيئــة العامة 
للتأمــن الصحــى الشــامل، كلمــة خــال افتتــاح امللتقــى اإلقليمــى 

الســابع للتأمــن الطبــى والرعايــة الصحية،أكــد فيهــا علــى :
ــر الصحــي الشــامل يف  ــف التطوي ــا خاصــا مبل ــي اهتمام ــة تول أن الدول
ضــوء رؤيــة 2030 بهــدف حتقيــق خدمــات صحيــة جيــدة للمواطنــن، 
مشــيرا إلــى أن حجــم مخصصــات القطــاع الصحــي للعــام املالــي احلالــي 
"2021/ 2022" جتــاوزت 276 مليــار جنيــه، كمــا بلغــت االســتثمارات 

الكليــة يف الصحــة 64.5 مليــار جنيــه.
وشــدد علــى أن نظــام التأمــن الصحــي الشــامل يســاهم يف حتســن 
مســتوى دخــل الفــرد وخفــض معــدل الفقــر األســري، حيــث يقــدم القطــاع 
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األخبار
لتقــدمي  اخلــاص  القطــاع  آالف خدمــة صحيــة، مرحبــا مبشــاركة   3

خدمــات صحيــة أفضــل.
وأكــد معيــط أن مشــاركة القطــاع اخلــاص تدعــم جنــاح منظومــة التأمــن 
الصحــي الشــامل، الفتــا إلــى أن القطــاع اخلــاص ميكنــه املشــاركة يف 
اإلدارة واحلوكمــة مبشــروع التأمــن الصحــي، لتحقيــق االســتدامة املاليــة 

واخلدمــات املقدمــة للمواطنــن وحوكمتهــا. أكــد فيهــا علــى :
ــة مــع القطــاع  - »التأمــن الصحــى الشــامل« لــن ينجــح إال بشــراكة قوي

اخلــاص 
-دراســة إكتواريــة جديــدة.. للتأكــد مــن قــدرة »التأمــن الصحــى الشــامل« 

علــى االســتدامة املالية 
-شــركات التأمــن الطبــى بخبراتهــا الكبيــرة.. شــريك أصيــل يف »التأمــن 

الصحى الشــامل« 
-تعديــات قانــون التأمــن الصحــي الشــامل تتضمــن آليــة تنظيــم عمــل 

شــركات التأمــن الطبــي املتخصصــة وشــركات الرعايــة الصحيــة 
-يحــق ألصحــاب العمــل التعاقــد مــع شــركات التأمــن أو مقدمــي اخلدمة 
مــن القطــاع اخلــاص للعاملــن فــى مؤسســاتهم وإجــراء التســويات املاليــة 

مــع املنظومــة اجلديــدة 
-نســتهدف نقــل العــبء املالــى للمــرض مــن »جيــوب املواطنــن« إلــى 

الشــامل«  الصحــى  »التأمــن 
-تغطيــة 3 آالف خدمــة صحيــة تشــمل التدخــل اجلراحــى وعــاج األورام 

وزراعــة األعضــاء وغيرها 
-الدولــة ال تريــد االنفــراد بصنــع أى قــرار حــول مســتقبل »التأمــن 

الشــامل«  الصحــى 
إدارة  مجلــس  فــى  اخلــاص  القطــاع  مُيثلــون  القــرار  ــاع  صَنّ 5مــن   -

الشــامل«  الصحــى  »التأمــن 
- التعاقــد مــع شــركات متخصصــة فــى إدارة التأمــن الطبــى لضمــان 

الكفــاءة املســتدامة للنظــام اجلديــد
ــة«..  ــات الطبي ــى تســعير »اخلدم ــوى ف ــه صــوت ق - القطــاع اخلــاص ل

وأســعار التعاقــد جاذبــة ومحفــزة
 -انضمــام أكثــر مــن 120 مقــدم خدمــة مــن القطــاع اخلــاص للمنظومــة 

اجلديــدة حتــى اآلن
التأمــن  بــأن منظومــة  نؤمــن متاًمــا  أننــا  الدكنــور معيــط علــى  أكــد 
الصحــى الشــامل، لــن تنجــح فــى حتقيــق حلــم كل املصريــن بتوفيــر 
الرعايــة الصحيــة الشــاملة جلميــع أفــراد األســرة، إال بشــراكة قويــة مــع 
القطــاع الطبــى اخلــاص، موضًحــا أن فلســفة املنظومــة اجلديــدة تعتمــد 
علــى عــدم احتــكار الدولــة لتقــدمي الرعايــة الصحيــة لــكل املواطنــن 
وجميــع اخلدمــات، وإفســاح املجــال للقطاعــن العــام واخلــاص للمشــاركة 
ــة التأمــن الصحــي الشــامل؛ مبــا  ــوى حتــت مظل فــى هــذا املجــال احلي
ــى نحــو ُيســهم  ــة اخلاصــة، عل ُيوفــر فرًصــا واعــدة لاســتثمارات الطبي

ــر. فــى إصــاح القطــاع الصحــى مبصــر، واحلــد مــن معــدالت الفق
قــال الوزيــر، رئيــس الهيئــة العامــة للتأمــن الصحــى الشــامل، إن جائحــة 
ــة  ــة القصــوى لوجــود أنظمــة صحي ــى األهمي ــا ســلطت الضــوء عل كورون
قويــة ومرنــة قــادرة علــى الصمــود أمــام التقلبــات االقتصاديــة دون أن 
تفــرض أعبــاء ماليــة إضافيــة علــى املواطنــن ال يســتطيعون حتملهــا، 
ــر  ــي تؤث ــة للقطاعــات الت ــا الدول ــي توليه ــة القصــوى الت ــا باألهمي وإمياًن
رؤيــة مصــر 2030،  مــع  البشــري ومتاشــًيا  املــال  تنميــة رأس  علــى 
وأهــداف التنميــة املســتدامة وأجنــدة أفريقيــا 2063، اتخــذت احلكومــة 
املصريــة العديــد مــن اإلجــراءات لتقويــة قطــاع الصحــة، خاصــةً مــع بداية 
ــُث مت يف مــارس 2020، تخصيــص حزمــة قدرهــا  ــا، حي جائحــة كورون
100 مليــار جنيــه للتخفيــف مــن آثــار اجلائحــة يف العــام األول، منهــا 

ــا للقطــاع الصحــي ومت توجيــه  مت تخصيــص 17.5مليــاراً دعًمــا إضافًي
والفئــات  األكثــر تضــررًا  األخــرى  القطاعــات  بقيــة احلزمــة ملســاندة 
األكثــر احتياًجــا، موضًحــا أن احلكومــة اســتهدفت زيــادات مســتدامة يف 
مخصصــات قطــاع الصحــة، بلغــت خــال العــام املالــي 2021/ 2022 
حوالــي 275.6 مليــار جنيــه بزيــادة قدرهــا 17.1مليــار جنيــه مقارنــة 
بالعــام املالــي 2020/ 2021 مــع التركيــز علــى تعزيــز االســتثمارات يف 
القطــاع الصحــي، حيــث بلغــت تكلفــة االســتثمارات الكليــة يف العــام املالــي 
احلالــي نحــو 64.4 مليــار جنيــه؛ لتعزيــز اســتكمال تطبيــق منظومــة 
التأمــن الصحــي الشــامل هــذا العــام يف األقصــر واإلســماعيلية وتطويــر 
132 وحــدة رعايــة يف 9 محافظــات ضمــن املبــادرة الرئاســية »حيــاة 
كرميــة« وإنشــاء 20 مركــًزا لتجميــع البازمــا ضمــن مبــادرة املشــروع 
القومــي لاكتفــاء الذاتــي مــن مشــتقات البازمــا وتنفيــذ 7 مستشــفيات 

جامعيــة جديــدة.
خــال اجللســات واملناقشــات التــى متــت علــى مــدار يومــن.. 

انتهــت فعاليــات امللتقــى إلــى التوصيــات اآلتيــة:
1. تشــجيع منهــج الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص باعتبــاره 
ضــرورة اســتدامة خدمــات الرعايــة الصحيــة، بهــدف ترشــيد اإلنفــاق 
علــى منظومــة الرعايــة الصحيــة واســتدامتها، وحتســن جــودة خدمــات 

الرعايــة الصحيــة املقدمــة للمواطنــن.
2.ضــرورة االرتقــاء بصناعــة التأمــن الصحــي والرعايــة الصحيــة لتكــون 
رافعــة يف عمليــة الشــمول املالــي وترســيخ االســتدامة وحتديــد مصــادر 
تكــون  الطارئــة حتــى  البديلــة واملســتدامة ملواجهــة األزمــات  التمويــل 
املنظومــة الطبيــة علــى اســتعداد لاســتجابة ملواجهــة املشــاكل املحتملــة 

ــة. ــام الفــرص االقتصادي واغتن
3. االســتمرار فــى تطويــر البيئــة التشــريعية لقطــاع التأمــن مبــا يدعــم 
قطــاع التأمــن فــى غلــق الفجــوة التأمينيــة ورفــع معــدالت االختــراق 
التأمينــى ممــا ينعكــس إيجابيــاً علــى التأمــن الطبــى والرعايــة الصحيــة.
4. العمــل علــى تفعيــل اســتخدام آليــات التكنولوجيــا املاليــة والتحــول 
الرقمــى فــى مجــال التأمــن الطبــى وتقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة.
ــة  5. ضــرورة تضافــر كافــة أطــراف منظومــة التأمــن الصحــى واملتمثل
فــى هيئــة التأمــن الصحــى الشــامل وشــركات التأمــن وشــركات الرعايــة 

الصحيــة مــن أجــل االرتقــاء مبســتوى اخلدمــة املقدمــة للمواطنــن.
املســتهدفن  العمــاء  حــول  الدقيقــة  البيانــات  توافــر  ضــرورة   .6
ــة  ــاع الطــرق العلمي ــر املنتجــات واتب ــذي يســتلزم تطوي ــم وال واحتياجاته

فــى التســعير وفــى عمليــة تقديــر اخلطــر. 
7. ضــرورة رفــع مســتوى اجلاهزيــة لــدى أطــراف الصناعــة مــن شــركات 
تأمــن ومقدمــى خدمــات طبيــة وشــركات رعايــة طبيــة ووســطاء تأمــن 
وغيرهــم مــن املعنيــن بهــذه الصناعــة علــى نحــو يســمح بالبــدء الفــورى 
فــى حتديــد و تفعيــل متطلبــات التحــول الرقمــى فــور اكتمــال البيئــة 

التشــريعية احلاكمــة لهــذا التحــول.
الوصــول  تســهل  التــى  العربيــة  الرقميــة  التوزيــع  قنــوات  تشــجيع   .8
بفعاليــة للعمــال املســتهدفن وكذلــك العمــل علــى توعيــة املواطنــن بالــدور 

ــة التأمــن. ــى منظوم ــه القطــاع اخلــاص ف ــذى يلعب ال
9. قيــام الدولــة ممثلــة فــى الهيئــة العامــة للتأمــن الصحــى لتســريع 
وتيــرة اإلجــراءات الازمــة لبــدء التعــاون مــع شــركات إدارة الرعايــة 

الصحيــة فــى إدارة منظومــة التأمــن الصحــى الشــامل.
ــة  ــة الصحي ــاون بــن شــركات الرعاي 10. النظــر فــى رفــع مســتوى التع
مراجعــة  عمليــة  ليتجــاوز  الشــامل  الصحــى  للتأمــن  العامــة  والهيئــة 
ــة للمنتفعــن والتــى تشــمل خدمــة  ــى تقــدمي خدمــة متكامل ــات إل املطالب

العمــاء مركــز االتصــاالت، إصــدار املوافقــات.
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لقاء قرطاج الخامس عشر للتأمني وإعادة التأمني

تونس (جربه) 6-9 فرباير 2022

مــن منطلــق حــرص األمانــة العامــة لاحتــاد علــى تعزيــز التعــاون يف 
مجــال التأمــن واعــادة التأمــن بــن أســواق التأمــن العربيــة واالقليميــة 
والدوليــة يف ضــوء املتغيــرات احلاليــة وبالتعــاون والتنســيق فيمــا بــن 
االمانــة العامــة لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن وســوق التأمــن التونســية 
ممثــا باجلامعــة التونســية لشــركات التأمــن والشــركة التونســية إلعــادة 
التأمــن ، انعقــد لقــاء قرطــاج اخلامــس عشــر للتأمــن واعــادة التأمــن يف 
نــزل Radisson Blu مبدينــة جربــه – تونــس خــال الفتــرة مــن  9-6 
فبرايــر 2022 حتــت رعايــة  وزارة املاليــة وذلــك حتــت شــعار "الهجمــات 

الســيبريانية - األوبئــة و الكــوارث الطبيعيــة …. احللــول التأمينيــة؟ "
وتنــاول امللتقــي عــدة حلقــات نقــاش علــي مــدار اليومــن تعرضــت للعديــد 

مــن املوضوعــات التأمينيــة الهامــة وهــي:
اليوم االول: 

- نظرة عامة على مقياس املخاطر: تونس ري
الرقمــي:  التحــول  مــع  يتماشــى  مبــا  اإلنترنــت  مخاطــر  تغطيــة   -

والفــرص التهديــدات 
اليوم الثاني: 

- فجوة التأمن يف مواجهة التقلبات املتزايدة للظواهر املناخية
- تطور مخاطر اجلائحة: حتد جديد لصناعة التأمن وإعادة التأمن

التونســي  التربيــة والتعليــم  وقــد حضــر حفــل االفتتــاح معالــي وزيــر 
فتحــي/  الســاوتي ورئيــس االحتــاد العــام العربــي للتامــن األســتاذ/

ــي للتأمــن األســتاذ/  األســعد زروق واالمــن العــام لاحتــاد العــام العرب
شــكيب أبــو زيــد وكذلــك رئيــس اجلامعــة التونســية لشــركات التأمــن 
ومديرهــا التنفيــذي وقيــادات ســوق التأمــن التونســية وعــدد كبيــر مــن 
املشــاركن مــن شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن العربيــة واالقليميــة 
والدوليــة وضيــوف الشــرف وممثلــو وســائل اإلعــام املقــروءة واملســموعة 

واملرئيــة.
القيت كلمات االفتتاح وحسب ترتيب اإللقاء.

التونســية  اجلامعــة  رئيــس   – حســن  بــن  حبيــب  كلمــة  مــن 
: يلــى  كمــا  جــاءت  التأمــن  لشــركات 

إن مثــل هــذه املخاطــر اجلديــدة تســتوجب مــن شــركات التأمــن التعامــل 
معهــا وتوفيــر تغطيــات التأمــن املوجــودة حاليــا مــن خــال تبســيطها 

ــول تأمــن مبتكــرة إلدارة املخاطــر. والتعريــف بهــا واســتنباط حل
ــاح  ــل االفتت ــى هامــش حف ــاون عل ــوالت تع ــع عــدد 3 بروتوك قــد مت توقي
بــن اجلامعــة التونســية لشــركات التأمــن ممثلــة يف حبيــب بــن حســن – 

رئيــس اجلامعــة وكل مــن:
- االحتــاد اجلزائــري لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن ممثــل يف يوســف 

بــن ميســية – رئيــس اللاحتــاد
- االحتــاد الليبــي لشــركات التأمــن ممثــل يف احمــد محمــد إنكيســة – 

رئيــس االحتــاد
الوزيــر فتحــي  التونســية ممثلــة يف معالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة   -

الســاوتي
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العــام  االحتــاد  رئيــس   – زروق  األســعد  األســتاذ/  كلمــة  مــن 

للتأمــن: العربــي 
وأنتهــز هــذه املناســبة ألجــدد التــزام االحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
مبزيــد العمــل علــى تطويــر صناعــة التأمــن يف بلداننــا العربيــة وتوثيــق 
أواصــر التعــاون بــن شــركات وأســواق التأمــن وإعــادة التأمــن العربيــة. 
و نؤكــد علــى أن االحتــاد العــام العربــي للتأمــن، ومــن خالــه كل شــركات 
التأمــن وإعــادة التأمــن العربيــة، مدعــو إلــى مضاعفــة اجلهد و التنســيق 
ملجابهــة التحديــات املتعــددة التــي تعيشــها منطقتنــا العربيــة واالســتغال 
األمثــل لإلمكانيــات الكبيــرة التــي تتيحهــا الطفــرة الرقميــة وتكنولوجيــا 
ــة  ــول التأميني ــر احلل ــر قطــاع التأمــن مــن خــال توفي املعلومــات لتطوي
املناســبة وتطويــر أســاليب عملنــا وحتســن اخلدمــات حلرفائنــا ومجابهــة 
تنامــي األخطــار  الصحيــة والهجمــات التــي تتعــرض لهــا املنظومــات 

املعلوماتيــة 
وتنــوع املخاطــر  بشــتى أنواعهــا والتــي ينبغــي علــى العاملــن بقطــاع 
التأمــن وإعــادة التأمــن واملســتثمرين واملشــرفن واملراقبــن، علــى حــد 
ــات  ــر التغطي ــا إلــى جنــب إلدارة هــذه املخاطــر وتوفي ســواء، العمــل جنب
التأمينيــة املســتوجبة لتحســن املؤشــرات الـــتأمينية التــي بقيــت دون 
املأمــول ولتخفيــف حــدة آثارهــا علــى أدوات اإلنتــاج واملــوارد البشــرية 
للمعاييــر  طبقــا  الشــخصية  للمعطيــات  األمثــل  االســتعمال  وضمــان 
الدوليــة يف هــذا املجــال واحتــرام التشــريعات اجلديــدة وآليــات الرقابــة 
ــو   ــع النم ــل االســتثمار ودف ــة يف متوي ــال بهــدف املســاهمة الفاعل واالمتث

االقتصــادي بالــدول العربيــة.
إّن الفتــرة األخيــرة التــي شــهدت انتشــار وباء كوفيــد 19 وتعدد الهجمات 
الســيبريانية والكــوارث الطبيعيــة والتغيــرات املناخيــة املتســارعة بالتوازي 
مــع التحــول الرقمــي أو مــا يطلــق عليــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي 
أصبحــت واقعــا ملموســا لألفــراد واملؤسســات تتطلــب باألســاس نقلــة 
فكريــة وثقافيــة تفــرض علينــا تغييــر طريقــة تعاملنــا مــع محيطنــا وآليــات 

مجابهــة هــذه األخطــار وطــرق التصــرف يف املؤسســات 
واحلاجيــات اجلديــدة  االســتعماالت  التكنولوجــي يف  التحــول  ويجعــل 
اإلنترنــت  وهيمنــة  جــدد  وتأمينيــة  ماليــة  خدمــات  مــزودي  وظهــور 
مــن  تتطلــب  متجــددة  فرصــا  واملعلوماتيــة  االتصاليــة  والشــبكات 
شــركات التأمــن تغييــر النمــط التقليــدي يف التعامــل مــع هــذه املخاطــر 
وانتظــارات احلرفــاء يف اجتــاه مزيــد الشــخصنة واالســتباق، واعتمــاد 
منــوال أعمــال )business model( يعتمــد باألســاس علــى التطــور 
التكنولوجــي املتســارع وحتســن املردوديــة الفنيــة مــن أجــل توفيــر املــوارد 
والرقمــي  التكنولوجــي  التجديــد  يف  املتزايــد  لإلســتثمار  الضروريــة 
ــذكاء االصطناعــي ســواء داخــل املؤسســة أو يف املؤسســات الناشــئة   وال

  .)start up(
وتبــن التجــارب الناجحــة علــى املســتوى العاملــي أن تنــوع املخاطــر بنســق 
متســارع والتســونامي الرقمــي ميثــل مجــاال رحبــا لتطويــر حلــول تأمينيــة 
مجــددة وآليــات التصــرف يف املؤسســة وحتســن مردوديتهــا شــريطة 
االســتثمار يف التجديــد التكنولوجــي )innovation( مــن خــال البحــث 
والتنميــة وكذلــك يف تكويــن املــوارد البشــرية وتأهيلهــا وإرســاء منــاخ مــن 
الثقــة بــن كل مكونــات املؤسســة يف إطــار اســتراتيجية متعــددة األبعــاد 

ومتكاملــة للحاضــر واملســتقبل. 
مــن جهــة أخــرى وباعتبــار أن أســواق التأمــن العربيــة منفتحــة ومتداخلــة 
فيمــا بينهــا بآليــات إعــادة التأمــن واالســتثمار املباشــر لكبــرى شــركات 
الرقابــة ألســواق  العربيــة، فــإن هيئــات  العامليــة يف  بلداننــا  التأمــن 
التأمــن يف أقطارنــا تقدمــت أشــواطا كبيــرة يف اعتمــاد املعاييــر الدوليــة 
أوجــه  كل  متعــددة متــس  تشــريعات  عبــر  التأمــن  لصناعــة  املنظمــة 

ــة وهــو  ــة والتجاري ــا واملحاســبية والتنظيمي ــة منه صناعــة التأمــن املالي
مــا ميثــل حتديــا إضافيــا لهــذه األســواق باعتبــار أن نشــأة هــذه املعاييــر 
اقتصاديــات  ومندمجــة يف  متطــورة  تأمــن  قطاعــات  لتنظيــم  جــاءت 
بلدانهــا أيــن أصبحــت فيهــا شــركات التأمــن تلعــب دورا محوريــا يف 
املجــال املالــي واالقتصــادي واالجتماعــي وحتــى املناخــي لهــذه البلــدان.
وهــو محيــط يختلــف جوهريــا عــن واقــع أســواق التأمــن العربيــة التــي 
ــة وتطغــى  يشــهد جلهــا ضعفــا يف نســبة اندماجــه يف الــدورة االقتصادي
عليــه الضمانــات اإللزاميــة وهــو مــا يتطلــب تشــريعات تهــدف باألســاس 
يف هــذه املرحلــة والظــروف االقتصاديــة والصحيــة واملناخيــة الصعبــة إلى 
ــي واالقتصــادي واالجتماعــي  ــة دورهــا املال ــر هــذه األســواق وتنمي تطوي
يف بلداننــا العربيــة يف إطــار مــن الشــفافية والســامة املاليــة واحلوكمــة 

الرشــيدة والتجديــد واالبتــكار.
يف  املتدخلــن  فــإن  الظاهــر،  يف  املختلفــة  التحديــات  هــذه  ظــل  ويف 
صناعــة التأمــن مــن هيئــات رقابيــة وشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن 
العربيــة مطالبــن اكثــر مــن أي وقــت مضــى للعمــل ســويا قصــد توفيــر 
احللــول التأمينيــة املناســبة وآليــات تنميــة قطــاع التأمــن وتطويــر أدواره 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وكذلــك نقلتــه الرقميــة يف إطــار اســتراتيجية 
فتــرة  خــال  الدوليــة  للمعاييــر  كامــل  تطبيــق  الــى  للوصــول  محــددة 
زمنيــة معقولــة تراعــي متطلبــات تنميــة قطــاع التأمــن وتتفــادى مســاوئ 
تطبيــق فــوري ملعاييــر ال تتــاءم مــع واقعنــا االقتصــادي واملالــي والتنمــوي 
وباملجــاالت  باإلنســان  املتصلــة  لألخطــار  املتســارع  التنــوع  ومواكبــة 

الصحيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة واملناخيــة .
لــذا نرجــو أن متكــن املداخــات املبرمجــة واللقــاءات واحلــوارات مــن 
تقــدمي اقتراحــات عمليــة لرفــع هــذه التحديــات وبلــورة اســتراجتيات 
عمليــة كفيلــة مبجابهــة هــذه الطفــرة الهائلــة مــن ا ملخاطــر وتطويــر 

أســواق التأمــن وإعــادة التأمــن العربيــة. 
ــاد  ــام لاحت ــن الع ــد – األم ــو زي ــكيب أب ــتاذ/ ش ــة األس ــن كلم م

ــن: ــي للتأم ــام العرب الع
ينعقــد لقــاء قرطــاج هــذا العــام مبوضــوع وعنــوان هو حديث الســاعة على 
الســاحة التأمينيــة العامليــة؛ إن الهجمــات الســيبرانية، األوبئــة والكــوارث 
العقديــن األخريــن وتســارعت  الطبيعيــة تفاقمــت بشــكل ملحــوظ يف 

وتيرتهــا بشــكل يفــرض علــى الصناعــة إيجــاد احللــول التأمينيــة لهــا.
لقــد قــدرت شــركة AON اخلســائر االقتصاديــة الناجمــة عــن الكــوارث 
الطبيعيــة واحلــوادث مــن صنــع اإلنســان بـــ 295 مليــار دوالر واملغطــاة 
بالتأمــن منهــا 112 مليــار فقــط؛  وهــذا يعنــي أن هنــاك فجــوة حمايــة 
بنســبة 62%، كمــا أن التغيــرات املناخيــة تســببت يف زيــادة املخاطــر 
علــى املمتلــكات وســتؤدي إلــى زيــادة أقســاط التأمــن مســتقباً. كل 
التعــاون  علينــا  يتوجــب  أمــام حتديــات  التأمــن  يضــع صناعــة  هــذا 
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األخبار
لوضــع حلــول إلدارة املخاطــر واملســاعدة يف تخفيــف حدتهــا والتكيــف 
ــة  ــوارث الطبيعي ــأى عــن هــذه الك ــة ليســت يف من ــة العربي ــا، املنطق معه
أو الهجمــات الســيبرانية. يف ســنة 2021 تعرضــت اجلزائــر واملغــرب 
للفيضانــات.يف  ومصــر  واليمــن  والعــراق  وســوريا  وُعـــمان  والســودان 
نفــس الســنة تعرضــت ُعـــمان للعاصفــة املداريــة "شــاهن" والتــي ضربــت 
شــواطئ اإلمــارات، وخــال الســنة املاضيــة كذلــك تعرضــت اجلزائــر 
لهــزات  لــم تتعــرض منطقتنــا  إذا  الغابــات.  ولبنــان واملغــرب حلرائــق 
أرضيــة يف الســنة املاضيــة، غيــر أنهــا عرفــت زالزل مدمــرة: األصنــام 
1954 و1980 وأغاديــر يف 1961، واحلســيمة والقاهــرة. كمــا أن 
التغيــرات املناخيــة أصبحــت إشــارة واضحــة بحيــث أن التصحــر قضــى 
علــى واحــات بكاملهــا يف منطقتنــا العربيــة واجلفــاف وموجــات اجلــراد 
والبــرد، كلهــا عوامــل طبيعيــة تزايــدت وتيرتهــا يف العقــود األخيــرة بشــكل 
ــل  ــة تتوقــع ســيناريوهات مث ــث أن منــاذج الكــوارث الطبيعي مســتمر بحي
غــرق مــدن وجــزر بكاملهــا حتــت املــاء أو حــدوث تســونامي مثــل مــا حــدث 
يف جنــوب شــرق اســيا يف 2004، ميكــن أن حتــدث يف املنطقــة العربيــة. 
باإلضافــة إلــى الكــوارث الطبيعيــة، أصبحــت الهجمــات الســيبرانية واقعاً 
يجــب أن نتعايــش معــه يف ظــل موجــة الرقمنــة Dizitalisation والتــي 
شــأنا أم أبينــا فرضــت نفســها؛ ومــع التطــور التكنولوجــي ترتفــع درجــة 
 ،AON التعــرض للهجمــات اإللكترونيــة. وفقــاً ألحــدث تقريــر صــدر عــن
فــإن الهجمــات اإللكترونيــة الناجحــة التــي ظهــرت يف نهايــة عــام 2020 
 SolarWinds و Mimecast وبدايــة عــام 2021 – مبــا يف ذلــك
و  Accellion وMicrosoft Exchange – أبــرزت نقــاط الضعــف 
البــارزة املرتبطــة بالعمــل مــع جهــات خارجيــة. أصبحــت برامــج الفديــة 
)Ransom( مــن املخاطــر الرئيســية لشــركات التأمــن واملؤمــن عليهــم 
علــى حــٍد ســواء، حيــث منــا النشــاط بشــكل كبيــر – بزيــادة 400% مــن 
الربــع األول مــن عــام 2018 إلــى الربــع الرابــع مــن عــام 2020. لقــد 
ــد  ــم تتكب ــي اخلاصــة به ــون، أن محافــظ التأمــن اإللكترون أدرك املكتتب
خســارة يف الغالــب بســبب برامــج الفديــة )Ransom ware(. احلاجــة 

املاســة إلــى تقييــم أفضــل وحتديــد ســعر أعلــى للتأمــن اإللكترونــي.
أمــام إرتفــاع وتيــرة املخاطــر الكارثيــة والبيئيــة واألوبئــة، مــن جهــة، 
وخطــر التعــرض للهجمــات اإللكترونيــة، تقــف صناعــة التأمــن أمــام 

التحديــات: مــن  مجموعــة 
مــن  التحــدي األول: صياغــة منــاذج Nat-Cat Models متكننــا 

اســتباق وقــوع الكــوارث واالســتعداد لهــا.
التحــدي الثانــي: إيجــاد تغطيــات تأمينيــة للكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة 

واألوبئــة؛ والتغطيــات للهجمــات اإللكترونيــة.
ــث: إيجــاد التمويــات الازمــة للوقايــة وجلبــر أضــرار  ــدي الثال التح
اإللكترونيــة  الهجمــات  كانــت  إذا  الســيبرانية.  والهجمــات  الكــوارث 
مغطــاة، فشــركات التأمــن هــى التــي ســتقوم بالتعويــض؛ املشــكلة تكمــن 
لقــد  األوبئــة:  األنســان ويف  مــن صنــع  والتــي  الطبيعيــة  الكــوارث  يف 
أثبتــت جائحــة الكورونــا عــدم االســتعداد علــى مســتوى العالــم. أمــام 
هــذه التحديــات كان والبــد مــن أن نفكــر بشــكل جماعــي ومــن هنــا جــاء 
عنــوان هــذا اللقــاء:" الهجمــات الســيبرانية، األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة 

... احللــول التأمينيــة؟"
نحــن أمــام حتديــات مصيريــة، لكننــا يف نفــس الوقــت وكصناعــة تأمــن 
مطالبــن بالعمــل لتقليــص الفجــوة التأمينيــة وتوفيــر التغطيــات؛ بإيجــاد 
حلــول تكــون صناعــة التأمــن قــد خلقــت فرصــاً حقيقيــة للمســاهمة 
يف ســد الفجــوة التأمينيــة، والتخفيــف مــن العــبء علــى ميزانيــة الــدول 
وكذلــك الرفــع مــن مســتوى األقســاط. وهنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى 
املبــادرات العربيــة وأذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال: نظــام تغطيــة الكــوارث 

ــره شــركة  ــذي تدي ــرب وال ــل يف املغ ــة املحاصي ــر. نظــام تغطي يف اجلزائ
مــن خــال صنــدوق  الكــوارث  تغطيــة  منظومــة  وأخيــراً   MAMDA
FSEC والنظــام اخلــاص باملؤمــن لهــم والتــي تديــره اجلامعــة املغربيــة مــن 
 CTAMA والذي تديره FIDAC ويف تونــس نظــام .CAT خــال شــركة
وكذلــك املشــروع الــذي يهــدف إلــى تغطيــة الكــوارث مــن خــال الدعــم 
ــمان تقــرر إنشــاء صنــدوق للكــوارث  مــن البنــك الدولــي. ويف ســلطنة ُعـ
علــى إثــر العاصفــة املداريــة "شــاهن". للشــركات دور مركــزي يف حمايــة 
ــا يف هــذا  ــة؛ نحــن هن ــكات واألشــخاص وتقليــص الفجــوة التأميني املمتل

ــول التأمينيــة والترويــج لهــا. اللقــاء نســاهم يف إيجــاد احلل

وقــد القــى معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم التونســي فتحــي 
- االتــي:  ملخصهــا  كلمــة  الســاوتي 

دعــا وزيــر التربيــة والتعليــم التونســي فتحــي الســاوتي خــال كلمتــه 
ليــس  واملســاهمة  املشــاركة  إلــى  التأمــن  للقــاء، شــركات  االفتتاحيــة 
باملــال فقــط ولكــن بعــودة قــادة قطــاع التأمــن إلــى مدارســهم ومشــاركة 
اجليــل اجلديــد قصــص جناحهــم لتحفيزهــم علــى املضــى قدمــاً للنهــوض 
اجلامعــة  مــع  اتفاقيــة  توقيــع  يتــم  ســوف  بأنــه  كمــا صــرح  بالبــاد. 
التونســية لشــركات التأمــن ومبقتضــى هــذه االتفاقيــة، املســاهمة يف 
ــة التــي تفتقــد لســياج يحميهــا، حســب  ــد املــدارس العمومي تســييج عدي
وزيــر التربيــة الــذي أكــد ان املؤسســات التربويــة حتتــاج الــى بنــاء وتهيئــة 
280 كلــم ســياج يحمــي ابناءهــا التاميــذ ويحفــظ حرمتهــا وان شــركات 
التأمــن ســتتدخل مباشــرة بالبنــاء والتهيئــة بعــد مجهــودات ســاهمت بهــا 
يف الســنة املاضيــة يف صيانــة عــدد مــن املــدارس. وتابــع أن مشــاركة وزيــر 
التربيــة والتعليــم التونســي يف افتتــاح فعاليــات اللقــاء مــا هــو إال تأكيــد 
علــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه قطــاع التأمــن يف املجتمــع والتقــدم بــه 
إلــى األفضــل وهــو األمــر الــذي أشــار إليــه حبيــب بــن حســن – رئيــس 
اجلامعــة التونســية لشــركات التأمــن – خــال كلمتــه االفتتاحيــة للقــاء.
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ندوة افرتاضية بعنوان “مبادئ املعيار املحاسبي 

الدولي 17 ودخوله حيز التنفيذ يف 2023”

إجتماع اللجنة امُلصغرة املنبثقة عن لجنة تأمينات 
السيارات واملكاتب العربية املوحدة

بحضــور مــا يقــرب مــن 360 مشــارك، عُقــدت النــدوة االفتراضيــة التــى 
نظمهــا اإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن فــى يــوم 16-03-2022 وبالتعــاون 
 SHMA شــركة مــن  وبرعايــة   )SOA( الدوليــة  االكتواريــن  جمعيــة  مــع 
Consulting بعنــوان "مبــادئ املعيــار املحاســبي الدولــي 17 ودخولــه حيــز 
 IFRS 17 التنفيــذ يف 2023". وقــد أوضــح املتحدثــون أن املعيــار املحاســبي
ــن شــفافية  ــق يف 2023/01/01، ســيزيد م ــز التطبي ــذي ســيدخل حي وال
اإلفصــاح لشــركات التأمــن ومــن إمكانيــة مقارنــة نتائجهــا بشــكل أفضــل، 
ويرتكــز املعيــار املحاســبي اجلديــد علــى فكــرة احتســاب عقــود التأمــن بنــاء 
علــى أرباحهــا أو خســائرها املتوقعــة، مــع منــع إجــراء أي مقاصــة بــن أربــاح 
وخســائر العقــود، وذلــك ســوف يعــزز مــن عدالــة وشــفافية املعلومــات املقدمــة، 
فضــا عــن أنــه يفــرض النمــوذج العــام )GM( ضمــن املعيــار قيــاس املطلوبات 
ــم  ــة املســتقبلية. ث ــة للتدفقــات النقدي ــرات مرجحــة احتمالي باســتخدام تقدي
يتــم تعديلهــا حســب املخاطــر وبهامــش خدمــة تعاقــدي ميثــل األربــاح املتوقعــة.
وأشــار محمــد زيــدان، رئيــس األكتواريــن بشــركة أليانــز الســعودي الفرنســي، 
ــى قطــاع التأمــن  ــة عل ــه الرقابي ــه اجله ــزي الســعودي بصفت ــك املرك أن البن
باململكــة قــد أعــد خريطــة طريــق لتطبيــق املعيــار اجلديــد يف نهايــة عــام 
2018 ملســاعدة الشــركات يف االنتقــال لتطبيــق املعيــار دون حــدوث مشــاكل 
كبيــره وقــد بــن أن الشــركات قــد شــرعت يف تطبيــق تلــك اخلريطــة يف بدايــة 

عــام 2019 .
كمــا أوضــح الســيد رفعــت حمــاد، اخلبيــر يف البنــك املركــزي األردنــي أن 
هــذا املعيــار قــد القــى أستحســان مــن اجلهــات الرقابيــة لكــون -مبــادئ 
املعيــار اجلديــد- تتفــق مــع متطلبــات الرقابــة ومــن تلــك املبــادئ -وقــد تكــون 
ابرازهــا- االهتمــام بــإدارة املخاطــر، الشــفافية والقــدرة علــى قيــاس هامــش 

ــا. ــاء بإلتزاماته ــى الوف ــدرة الشــركات عل ــاءة ومــدى ق امل
وأضــاف أن تطبيــق املعيــار املحاســبي الدولــي اجلديــد 17 ال يشــكل حتــدي 
فقــط للشــركات وإمنــا ميثــل أيضــا حتديــاً للجهــات الرقابيــة لتحديــث األطــر 
التشــريعية لتتوافــق مــع متطلبــات املعيــار اجلديــد، وأوضــح أن مرحلــة حتليــل 
البيانــات قــد أخــدت وقتــاً طويــاً نظــرا لتزامنهــا مــع أزمــة كورونــا، وأشــار إلى 
أن املركــزي األردنــي قــد أصــدر دليــاً استرشــادياً ملســاعدة الشــركات يف فهــم 

املعيــار اجلديــد ومتطلباتــه.
 SHMA بشــركة  مديــر   – خــان  احمــد  عبداملعيــد  الســيد/  أشــار  كمــا 
Consulting إلــى أن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الشــركات هــي نقــل 

ُتعــد حتــدي كبيــر. البيانــات وامليزانيــات بــل البيانــات يف حــد ذاتهــا 
وقــد أكــد جميــع املتحدثــن علــى ضــرورة االســتفادة مبخرجــات مرحلــة حتليــل 

البيانــات وأهميــة اختيــار نظــم املعلومــات املائمــه ملتطلبــات تلــك املرحله.

يف إطــار حــرص األمانــة العامــة لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن والســاده أعضــاء جلنــة تأمينــات 
الســيارات واملكاتــب العربيــة املوحــدة علــى متابعــة أعمــال اللجنــة وإجــراء مــا فيــه مصلحــة لكافــة 
أعضاءهــا مــن املكاتــب العربيــة املوحــدة، ُعقــد يــوم اخلميــس املوافــق 17-03-2022 اجتمــاع 
اللجنــة املُصغــرة املشــكلة مــن جلنــة تأمينــات الســيارات واملكاتــب العربيــة املوحــدة ملناقشــة 

ودراســة مشــروع إنشــاء مجمعــة للبطاقــة البرتقاليــة.
للتأمــن  املصريــة  للمجمعــة  التنفيــذى  املديــر  لبيــب  الســيد/ابراهيم  اختيــار  مت  وقــد  هــذا 
ــي  ــرة الت ــة املُصغ ــرر اللجن ــون مق ــب املوحــد املصــري ليك ــرة املكت ــى املركبات–مدي ــارى عل اإلجب
تضــم يف عضويتهــا املكاتــب املوحــده األردني/البحريني/العراقي/اجلزائــري واملصــري فضــا 
عــن املهنــدس/ ثامــر العتيبــي كعضــو ممثــل للجوانــب الفنيــة )التكنولوجيــه( ومــن اجلديــر بالذكــر 
أنــه قــد مت تشــكيل تلــك اللجنــة املُصغــرة مبوجــب قــرار مــن جلنــة تأمينــات الســيارات واملكاتــب 
العربيــة املوحــدة لــدى اجتماعهــا االفتراضــي األخيــر املنعقــد بتاريــخ 02-03-2022 لدراســة 

ــة مــدى جــدوى إنشــاء مجمعــة للبطاقــة البرتقالي
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زيارات األمانة العامة

العامــة لاحتــاد  األمانــة  شــرفت 
بزيــارة  للتامــن  العربــي  العــام 
األســتاذ/ االســعد زروق - رئيــس 
للتأمــن  العربــي  العــام  اإلحتــاد 
التأمــن  تعاونيــة  عــام  ومديــر 
محمــد  واألســتاذ/  للتعاليــم 
ــل ســوق التامــن  الرميــاوي – ممث
االحتــاد  مبجلــس  الفلســطينية 
الفلســطيني  االحتــاد  ورئيــس 
ومديــر  التأمــن  لشــركات 
للتامــن  متكــن  شــركة  عــام 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  يف  وذلــك 
علــى  وذلــك   2022/12/21
ــة التنفيذيــة  هامــش اجتمــاع اللجن
التقيــا  حيــث  بالقاهــرة   /77  /

العامــة  األمانــة  بــكادر 
متمنيــا كل التوفيــق لاحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن وألمينــه العــام يف 
املســتقبلية وحتقيــق  كل االعمــال 
املزيــد مــن النجاحــات واإلجنــازات

كمــا تشــرفت األمانــة العامــة بزيــارة وفــد مــن شــركة 
التكافــل للتأمــن – ليبيــا وكان علــي راســهم الســيد / 
بشــير خــاط – رئيــس الشــركة وممثــل ســوق التأمــن 
للتأمــن  العربــي  العــام  االحتــاد  مجلــس  الليبــي يف 
وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 2022/12/22 متمنيــا 
ــه  ــي للتأمــن وألمين ــام العرب ــق لاحتــاد الع كل التوفي
العــام يف كل االعمــال املســتقبلية وحتقيــق املزيــد مــن 

النجاحــات واإلجنــازات
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تتشرف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بدعوتكم لحضور املؤتمر العام الثالث  و الثالثون
و الذي سيعقد  بمدينة وهران الجزائرية
خالل الفرتة من  5 اىل 8 يونيو 2022

تحت عنوان: 
"الوضع الجديد و تداعياته على صناعة التأمني : 

ما هي التحديات و هل من فرص للسوق العربي للتأمني؟"
ويتضمن الربنامج الثقايف للمؤتمر جلسات لنقاش مواضيع الساعة ندعوكم ملتابعتها:

- األزمة الصحية و تأثرياتها على سوق التأمني العاملي ؛
- الهوة التأمينية ؛

- التحوالت التكنولوجية وتنظيم إدارة التأمني ؛
- املخاطر الناشئة ومنتجات التأمني ؛

كما سيتم تسليم جائزة الدكتور رجائي صويص ألفضل بحث تأميني على هامش فعاليات املؤتمر العام.
وتكمن اهمية مؤتمرنا العام يف إتاحة الفرصة ملناقشة مشاكل وتحديات صناعة التامني وإعادة التامني العربية 

وكل املستجدات. 
 إن الجزائر الشقيقة فى شخص اإلتحاد الجزائري للتأمني (UAR)  وكذلك اللجنة املنظمة العليا ، سيبذلون 

كل ما فى جهدهم إلنجاح هذا املؤتمر ؛ وجعله فرصة للقاء شركائكم وعقد أكرب عدد من إجتماعات العمل ؛ وإن 
إختيار مدينة وهران ليس من قبيل الصدف ، فاملدينة املتوسطية جميلة بمناظرها وبشواطئها ، غنية بــإرثها 

الثقايف وفيها مركز مؤتمرات عصري وكبري جدًا ، يوفر كل التسهيالت ؛ كما أن املركز محاط بعدد ال بأس به من 
فنادق الخمسة واألربعة نجوم .

 نتمنى حضوركم الكثيف، وتشجيعكم لهذه التظاهرة الهامة التى نريد لها أن تكون محطة فى تاريخ التأمني 
يف املنطقة العربية.

شكيب أبوزيد
األمني العام 

املؤتمر العام الثالث والثالثون
5 اىل 8 يونيو 2022



5959

األخبار



6060

األخبار
اجتماع اللجنة التنفيذية 78

تونس - 2022/2/7
يــوم  جربــه    - تونــس    78 التنفيذيــة   اللجنــة  اجتمــاع  عقــد  مت 
2022/2/7  بفنــدق ريديســون بلــو، علــى هامــش لقــاء قرطاج اخلامس 
عشــر للتأمــن وإعــادة التأمــن بجزيــرة جربــة التونســية وقــد مت مناقشــة 
واقــرار العديــد مــن املوضوعــات املدرجــة علــي جــدول أعمــال االجتمــاع 

ــة لاحتــاد . ــة والثقافي ــة واإلداري ــة والفني واخلاصــة بالشــئون املالي

اجتماع لجنة تامينات السيارات واملكاتب العربية املوحدة
2022 - 03 - 02

مــع اقتــراب املوعــد املُـــحدد للبــدء يف اإلصــدار اإللكترونــي للبطاقــة 
البرتقاليــة )01-04-2022( دعــت األمانــة العامــة لاحتــاد لعقــد هــذا 
االجتمــاع بالتنســيق مــع الســيد مقــرر اللجنــة وذلــك لغــرض الوقــوف 
علــى الوضــع احلالــي للمكاتــب املوحــدة مــع برنامــج اإلصــدار اإللكترونــي 
وكذلــك ملناقشــة موقــف جهوزيــة احلــدود بــن البلــدان العربيــة ومبشــاركة 

IT أعضــاء جلنــة مــدراء
حيث استعرضت اللجنة جدول أعمالها كاالتي :

البند األول: متابعة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة
البند الثاني: املوقف احلالي للعمل على برنامج اإلصدار اإللكتروني

أوالً: جتربة البرنامج  بعد االنتهاء من املناقشة ، قررت اللجنة: 
1. التأكيــد علــى البــدء باإلصــدار اإللكترونــي 1-4-2022 ، مــع األخــذ 
بعــن اإلعتبــار أن البطاقــات الصــادرة قبــل 1-4-2022 ســارية املفعــول 

والعمــل بها. 
ــي واملصــري والتونســي  ــب املوحــد الليب ــكل مــن املكت 2. عقــد اجتمــاع ل
والســوري والعراقــي واألمانــة العامــة لاحتــاد ملناقشــة مشــكلة انقطــاع 
التيــار الكهربائــي علــى احلــدود الليبيــة وانقطــاع خدمــة اإلنترنــت علــى 
للبلــدان  اإللكترونــي  اإلصــدار  علــى  ذلــك  وتأثيــر  الســورية  احلــدود 

املجــاورة.
ــم ُترســل منــوذج الشــهادة بســرعة إرســالها  3. مناشــدة املكاتــب التــي ل

ــق اإلصــدار اإللكترونــي. ــدء بتطبي ــل الب ــة العامــة لاحتــاد قب لألمان
ثانياً: آلية ترحيل البطاقات البرتقالية اليدوية إلى أرقام إلكترونية

بعد عرض مقترحات السادة احلضور، قررت اللجنة:
أن يتــم عقــد اجتمــاع – خــال األســبوع التالــي - تقنــي فنــي للجنــة 
IT واألمانــة العامــة لاحتــاد ومبشــاركة شــركة Assuretech وذلــك 
إيجــاد حــل عملــي توافقــي آلليــة العمــل مــع البطاقــات البرتقاليــة الورقيــة 
بذمــة املكاتــب املوحــدة والتــي مت بيعهــا لشــركات التأمــن / الــوكاء ومت 

ــاً باألســواق. تصديرهــا فعلي
البند الثالث: جهوزية املنافذ احلدودية

- أوضحــت األمانــة العامــة لاحتــاد أن املقصــود مــن جهوزيــة ومتطلبــات 
احلــدود هــو توافــر وســائل التواصــل بــن مســؤولي املكاتــب املوحــدة 
علــى املنافــذ احلدوديــة بــن البلــدان والربــط بــن اجلهــات املعنيــة )علــى 
ســبيل املثــال: الداخليــة، اجلمــارك، حــرس احلــدود ... إلــخ( مــع املركــز 

الرئيســي للمكتــب املوحــد.
بعد إستعراض كافة املقترحات، ، قررت اللجنة: 

1. توجيــه كتــاب مــن األمانــة العامــة لاحتــاد للســادة مــدراء املكاتــب 
املتاحــة  احلــدود  بجهوزيــة  اخلاصــة  املتطلبــات  يتضمــن  املوحــدة 
)Internet / Intranet(، علــى أن يتــم الــرد بحــد أقصــى أســبوع مــن 

إرســال هــذا الكتــاب. 
2. أن يتــم مناقشــة احللــول املقدمــة مــن جلنــة IT خــال االجتمــاع 

التقنــي الفنــي مبشــاركة جميــع مســؤولي IT املكاتــب املوحــدة.
ــة والســيد األمــن العــام لاحتــاد  ــام شــكر الســيد مقــرر اللجن ويف اخلت
الســادة احلضــور علــى املشــاركة يف هــذا االجتمــاع، ومتنــى علــى اجلميــع 

االلتــزام بقــرارات وتوصيــات اللجنــة وهــو املعهــود منهــم دائمــاً.
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هتانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني 
بخالص التهنئة إىل 

األستاذ / حافظ محمد عمران
بمناسبة تعيينه رئيس مجلس اإلدارة لرشكة ليبيا للتأمني - ليبيا 

متمنيني له كل التوفيق في مهمته 
ولرشكة ليبيا للتأمني التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني 
بخالص التهنئة إىل

األستاذ/ إييل خوري 
بمناسبة تعيينه المدير العام لرشكة التأمني العربية - لبنان 

متمنيني له كل التوفيق والسداد في مهمته 
ولرشكة التأمني العربية - لبنان كل التقدم و االزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني 
أن تتقدم بخالص التهنئة إىل 

 الدكتور/ عودة سليمان أبوجوده 
بمناسبة توليه منصب المدير العام لرشكة األردنية الفرنسية 

للتأمني "جوفيكو " – المملكة األردنية الهاشمية، 
كما ندعو هللا بالتوفيق لرشكة األردنية الفرنسية للتأمني "جوفيكو" 

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم 
بأسمى آيات التهاني اىل 
األستاذ/ موىس البيطار 

بمناسبة تعيينه بمنصب المدير العام لرشكة العامة للتكافل _ قطر 
وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في المهام 

الموكلة إليه ولرشكة العامة للتكافل التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص 
التهنئة اىل إلستاذ/ محمد العيلة 

بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي للتأمني لرشكة القطرية 
العامة للتامني وإعادة التأمني - قطر

متمنني له كل التوفيق والسداد في مهمته ولرشكة 
القطرية العامة للتامني وإعادة التأمني كل التقدم واإلزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص 
التهنئة إىل األستاذ / عمار مصلوح 

بمناسبة تعيينه بمنصب المدير العام لرشكة الجزائرية 
الخليجية لتأمني األشخاص )الجزائرية للحياة( - الجزائر

  متمنيني له كل التوفيق في مهمته ولرشكة الجزائرية 
للحياة كل التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني 
أن تتقدم بخالص التهنئة اىل

األستاذ/ مؤمن مختار 
بمناسبة توليه منصب األمني العام  – االتحاد األفراسيوي 
للتأمني و إعادة التأمني–  مرص  ، كما ندعو هللا بالتوفيق 

لالتحاد األفرأسيوي للتأمني و إعادة التأمني

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم 
بأسمى آيات التهاني اىل األستاذ/ ماجد سمريات

بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة االتحاد االردني 
لرشكات التأمني وفقه هللا في عمله ونتمىن له كل التوفيق 

في المهام الموكلة إليه ولالتحاد األردني لرشكات التأمني 
التقدم واالزدهار
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يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم 
بأسمى آيات التهاني
لألستاذ/ أحمد الديب 

بمناسبة تعيينه بمنصب المدير العام لهيئة اإلرشاف عىل التأمني - ليبيا
وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في المهام 
الموكلة إليه ولهيئة اإلرشاف عىل التأمني التقدم واالزدهار

هتانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص 
التهنئة إىل األستاذ / خالد عبدالعزيز الشويعر 

بمناسبة تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي _ رشكة أكسا 
للتأمني التعاوني _ السعودية

  متمنيني له كل التوفيق في مهمته ولرشكة أكسا للتأمني 
التعاوني كل التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني 
أن تتقدم بخالص التهنئة اىل

األستاذ/ محمود حمدان
بمناسبة توليه منصب األمني العام – االتحاد الفلسطيين 

لرشكات التأمني– فلسطني، كما ندعو هللا بالتوفيق لالتحاد 
الفلسطيين لرشكات التأمني

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم 
بأسمى آيات التهاني اىل االستاذ/ عماد الحجة

بمناسبة إعادة انتخابه نائبا لرئيس مجلس اإلدارة لالتحاد 
االردني لرشكات التأمني وفقه هللا في عمله ونتمىن له كل 
التوفيق في المهام الموكلة إليه ولالتحاد األردني لرشكات 

التأمني التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص 
التهنئة إىل األستاذة / ميساء الكوهجي 

بمناسبة تعيينها الرئيس التنفيذي لرشكة المتحدة للتأمني - 
مملكة البحرين

  متمنيني لها كل التوفيق في مهمتها ولرشكة المتحدة 
للتأمني كل التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني 
بخالص التهنئة:

لألستاذ/ عبد الرحيم دبيش 
بمناسبة تعيينه المدير العام لرشكة أليانز  –  المغرب 

متمنيني له كل التوفيق والسداد في مهمته 
ولرشكة  أليانز  –  المغرب كل التقدم و االزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص 
التهنئة اىل اإلستاذ/ محمد عبد الجواد  

بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس اإلدارة  رشكة  مرص 
للتأمني التكافيل حياة  - جمهورية مرص العربية

متمنيني له كل التوفيق والسداد في مهمته لرشكة مرص 
للتأمني التكافيل حياة  كل التقدم و اإلزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني 
أن تتقدم بخالص التهنئة إىل
األستاذة/ عبري حلمي صالح 

بمناسبة توليها منصب العضو المنتدب لرشكة مرص للتأمني 
التكافيل حياة  - جمهورية مرص العربية ، كما ندعو هللا 

بالتوفيق لرشكة مرص للتأمني التكافيل حياة

هتانى
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تعازى
تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

 المرحوم / رضا فريد بن بوزيد  
أحد أعمدة قطاع التأمين بالجزائر  ويتقدم األمين العام لالتحاد 

العام العربي للتأمين باسمه شخصيا وباسم السادة رئيس 
و أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين وكافة 

العاملين فى األمانة العامة لالتحاد بخالص التعازى ، 
سائال الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته  وأن 

يسكنه فسيح جناته.

كلمة رثاء ووفاء       
لقائــي  تغيــر مجــرى حياتنــا،  يف حياتنــا هنــاك شــخصيات 
بالكامــل  حياتــي  مجــرى  غيــر  بنبوزيــد  فريــد  باملرحــوم 
وجعلنيادخــل عالــم إعــادة التأمــن وتوســعت آفاقــي ألهتــم 

التأمــن؛  وباقتصاديــات  املباشــر  بالتأمــن 
منــذ أســبوع مــن كتابــة هــذه الســطور اتصلــت باألســتاذ فريــد 
الــذي  أننــي ســأكون ســعيًدا بالتكــرمي  لــه  بنبوزيــد القــول 
ســيقيمه لــه االحتاديــن العربــي واجلزائــري خــال املؤمتــر 

العــام 33 يف وهــران – اجلزائــر
ــاالت  ــوص املق ــاالت بخص ــا اتص ــت لن ــنة 2021، كان ــال س وخ
يصدرهــا  التــي  العربــي"  "التأمــن  مجلــة  يف  نشــرت  التــي 

لتعميــق  بهــا  نقــوم  التــي  واالحصائيــات  العربــي  االحتــاد 
العربيــة. بأســواقنا  معرفتنــا 

يــوم أمــس نــزل علــى خبــر وفاتــه كالصاعقــة، لــم أكــن انتظــره، 
علــى األقــل يف هــذا الظــر لكــن هكــذا شــاء القــدر.

 ،1987 نوفمبــر  يف  يــوم  ذات  فريــد  االســتاذ  مكتــب  دخلــت 
وخرجــت منــه وأنــا منبهــر بشــخصية الرجــل وبعمــق حتاليلــه 

ووجــدت نفســي اتعلــم إعــادة التأمــن منــذ أول أســبوع.
التأمــن.  التأمــن وإعــادة  بــاب  لــي  لــي ذراعيــة، وفتــح  فتــح 
أعطانــي ســبع كتــب عــن إعــادة التأمــن لقرائتهــا؛ بعــد أســبوع،
ــك  ــل عجبت ــت؟ وه ــاذا تعلم ــألني م ــه وس ــى مكتب ــتدعاني إل اس
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مــادة إعــادة التأمــن؟ أجبتــه وبــكل صراحــة: أنــا ال أحتــدث 
ــي  ــة! أجابن ــي االجنليزي ــن ه ــادة التأم ــة إع ــة، ولغ االجنليزي
وبــكل ســهولة: ســنبعثك إلــى لنــدن!  ووفــى بوعــده وبعثنــي إلــى 

ــي.  ــن عمل ــنة م ــة يف أول س ــة االجنليزي ــم اللغ ــدن ألتعل لن
وبحكــم أنــه كان أحــد أهــم املدرســن يف معهــد متويــل التنميــة 
يف املغــرب العربــي، فلقــد تعلمــت علــى يديــه "خصائــص أســواق 
شــركات  إدارة  و"اســتيراتيجية  العربــي  املغــرب  يف  التأمــن 
التأمــن"، تعلمــت منــه منهجيــة التحليــل واألدوات التــي يجــب 
اســتعمالها لفهــم التأمــن بصفــة عامــة وديناميكيــة األســواق؛ 
مــا تعلمتــه منــه خــال دراســتي كان مهمــًا،  ولكــن األهــم هــو مــا 
تعلمــت منــه خــال الســنوات اخلمــس عشـــر التــي عملــت فيهــا 
معــه. لقــد طلــب منــي وشــجعني وبكل قــوة الهتــم باألســــــــواق 
العربيــة وبعثنــي لزيــارة أســواق املشــرق العربــي واخلليــج منــذ 
ثانــي ســنة عملــت فيهــا. كان يؤمــن بعنصــري الشــباب ومنافــع 
التكنولوجيــا، وكانــت لــه نظــرة مســتقبلية تســبق زمانــه وعلــى 
اطــاع بــكل مــا يجــري يف أســواقنا ويف العالــم التأمــن، كان قارئــًا 
نهمــًا وثقافتــه الواســعة لــم تكــن منحصــره يف التأمــن، بــل كانت 

تشــمل االقتصــاد واملاليــة والعلــوم االنســانية.
قدراتــه التحليليــة كانــت جتعلــك تفكــر بطريقــة مختلفــة 
عــن كل مــا يكتــب أو يقــرأ عــن “الوعــي التأمينــي " أو أســباب 

عزوفالنــاس عــن شــراء التأمــن.
عندمــا كنــت أتــدرب وأنــا طالــب يف باريــس عنــد SCOR، اتصــل 
ــًا وبعــث لــي يف اليــوم املوالــي الئحــة  بــي األســتاذ فريــد هاتفي
 BEST ملكتبــة  شــرائهم  علــى  وجــب  كتــاب   100 يقــرب  مبــا 
ــة.  ــك اخلاص ــب ملكتبت ــن الكت ــئت م ــا ش ــف م ــي أض ــي ل Re وقال
أصبحــت مكتبــة الشــركة غنيــة جــدًا، تضــم املئــات مــن املراجــع 
وتصلهــا العشــرات مــن املجــات شــهريا.”، ومفتوحــة لعمــوم 
الطــاب والباحثــن. منــذ بدايــة دراســتي، تعلمــت بإيعــاز  مــن 
املرحــوم البحــث يف منشــورات Sigma of SwissRe و كتابــات 
جنيــف Geneva Papers وتقاريــر األســواق. ومــا نقــوم بــه مــن 
أبحــاث وجتميــع إحصائيــات يف اإلحتــاد العربــي، مــا هــو إال 
ــتير  ــالة املاجس ــر رس ــد حتضي ــه عن ــذي بدأت ــل ال ــة للعم تكمل
عــن: "أســواق التأمــن يف البلــدان العربيــة"، حتــت إدارة املرحــوم؛ 
الطريــق  وهــذا  والبحــث،  االجتهــاد  يف  اســتمرارية  فهنــاك 

األوحــد لإلرتقــاء بصناعــة التأمــن يف منطقتنــا
ــي  ــن العرب ــع التأم ــن واق ــرًا ع ــنا كثي ــا تناقش ــر أحاديثن يف آخ
وكيفيــة تقييــم مســاهمته يف االقتصــادات الوطنيــة؛ خــال 
النقــاش برهــن لــي علــى أن نســبة التأمــن يف النــاجت القومــي 
التأمــن علــى  االنفــاق  مبلــغ  و   Penetration rateاخلــام
Insurance Density ليســتا دقيقتــن ملعرفــة أهميــة التأمــن 
ومســاهمته يف االقتصــاد الوطنــي، ألنــه إذا اســتثنيا االخطــار 
الكبيــرة والتــي ُتَصــَدر للخــارج واالخطــار القصيــرة األمــد التــي 
ــم  ــيء مه ــاك ش ــى هن ــار ال يبق ــرة لادخ ــات كبي ــح إمكان ال تتي

يســاهم فعــاً يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة.
كانــت التنميــة االقتصاديــة هاجــس املرحــوم فريــد بنبوزيــد، 

يؤمــن بــأن التأمــن يجــب أن يلعــب دوره كامــاً فيهــا.
خــال عملنــا اختلفنــا كثيــرا، لكــن "االختــاف اليفســد للــود 
قضيــة". ملــا واتتنــي الفرصــة النتقــل للعمــل مــع  املجموعــة 
العربيــة " أريــج"، لــم يغفــر لــي فريــد بنبوزيــد اســتقالتي، 

ــنوات. ــر س ــدى عش ــى م ــاف عل ــرة جف ــا فت ــت بينن وكان
لكننــي أدركــت أنــه يف أخــر االمــر ســواء أحببــت أو كرهــت، فهــو 
كان أســتاذي ورئيســي وهــو مــن حبــب لــي العمــل يف التأمــن 
والصناعــة برمتهــا وكان وســيظل صاحــب الفضــل علــى فيمــا 

ــوم.  ــى الي ــة وإل ــذ البداي ــه من تعلمت
وتقابلنــا بالصدفـــة ذات يــوم يف دبــي، بعدهــا قــررت زيارتــه وأنا 
باجلزائــر العاصمــة.، بــدون إعامــه مــن قبــل؛ يف 2018 تقابلنــا 
يف دبــي، وكنــا علــى تواصــل الســنة املاضية.كنــت متنيــت لــو كنــا 

تقابلنــا خــال زيارتــي لتونــس،
 لكن لألسف املشاغل حالت دون ذلك.

واليــوم مــاذا تبقــى مــن إرث املرحــوم فريــد بنبوزيــد؛ لــن أقــف 
عنــد الشـــركات التــي أسســها وبعضهــا

 جنــح وBEST Re توقفــت،؛ فكونــه أحــد املؤسســن ملعهــد متويــل 
ــرات  ــن العشـ ــاهم يف تكوي ــد س ــي فلق ــرب العرب ــة يف املغ التنمي
ــس، وكل  ــر وتون ــارف يف اجلزائ ــن واملص ــر التأم ــدة وأط ــن أعم م
الذيــن درســوا أو عملــوا معــه يدينــون لــه بالفضــل، وهنــاك 
ــْم  ــِه أو مــن ِعْل أجيــال تعاقبــت وســتتعاقب وكلهــا نالــت مــن ِعْلِم
مــن َعَلَمُهــْم املرحــوم. لقــد أثــرت حتلياتفريــد بنبوزيــد يف 
تغييــر الطريقــة التــي كان املهنيــون يتكلمــون فيهــا عــن التأمــن 

ــه. ــذي نرغب ــكل ال ــوره بالش ــدم تط ــباب ع وأس
املرحــوم  إســهامات  عــن  ملحــة  أعطــي  أن  الرثــاء  بهــذا  أردت 
للنهــوض بصناعــة التأمــن. ســواء اتفقنــا أو اختلفنــا معــه، 
فهووبــدون شــك أثــر بشــكل مبــا ال يدعــم مجــاالً للشــك يف 
التطــورات التــي حصلــت يف صناعــة التأمــن وإعــادة التأمــن 

واالفريقيــة. والعربيــة  اجلزائريــة 
ــدى  ــن م ــر ع ــا أعب ــه وأن ــوم حق ــاء أن أويف املرح ــذا الرث أردت به
امتنانــي ملــا تعلمتــه منــه، ومكننــي مــن التطــور املهنــي حتــى 
حصــل لــي شــرف أن أصبــح األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي 
يف  ســاعدني  والــذي  ملعلمــي  الوفــاء  عــن  والتعبيــر  للتأمــن؛ 
بدايــة حياتــي املهنية.أختــم رثائــي بشــعر جميــل عــن الوفــاء 

منســوب لإلمــام علــى – رضــي اهلل عنــه –:
ون َوال َخيَر يف ِودِّ ِامرٍِئ ُمَتلَّ

ِإذا الريُح ماَلت ماَل َحيُث مَتيُل
َجواٌد ِإذا ِاسَتغَنيَت َعن أَخِذ ماِلِه

َوِعنَد ِاحِتماِل الَفقرِ َعنَك َبخيُل
َفما أَكَثَر اإِلخوان حَن َتعّدُهم

َوَلِكَنُهم يف الناِئباِت َقليُل

تعازى
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تعازى
ــى روح الفقيــد فريــد بنبوزيــد ولنــا يف إرثــه خيــر  الرحمــة عل
وجنمــة  هيفــا  الصغيــرة؛  لعائلتــه  احلــارة  وتعازينــا  عــزاء؛ 

الكبيــرة ومحبيــه. الســيدة منيــة؛ وكل عائلتــه  وأرملتــه 
السيرة الذاتية للفقيد ال ميكن اختزالها يف بعض سطور.

ولد يف فاس / املغرب سنة 1942
اجلنسية: جزائرية

درس يف معهد العلوم السياسية  ENA يف باريس
ENASS واملعهد الوطني للتأمن

EHESS واملعهد العالي للعلوم االجتماعية
 CAAR التحــق بالشــركة اجلزائريــة للتأمــن وإعــادة التأمــن

ــا. ــًا له ــرًا عام ــا مدي ــح بعده ــنة 1964، ليصب س
ــات  ــة للتأمين ــركة الوطني ــًا للش ــرًا عام ــن مدي ــنة 1972، ع س

SAA
عن مستشارًا لوزير املالية اجلزائري سنة 1982

عن نائبًا ملحافظ البنك املركزي سنة 1983
وأول  املغــرب  يف  التنميــة  متويــل  ملعهــد  املؤسســن  أحــد  كان 

1982 يف  إدارتــه  ملجلــس  رئيــس 
أســس شــركة BEST Re ســنة 1985 وتقاعــد منهــا يف ســنة 

2007
أسس IM Bank يف تونس

شكيب أبوزيد
األمن العام

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

 المرحوم /  عبد الباقي رضا  

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

 المرحوم / فؤاد األنصاري

أحد أعمدة قطاع التأمين بالعراق ويتقدم األمين العام لالتحاد 
العام العربي للتأمين باسمه شخصيا وبإسم السادة رئيس 
و أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين وكافة 

العاملين فى األمانة العامة لالتحاد بخالص التعازى ،
 سائال الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 وأن يسكنه فسيح جناته

رئيس مجلس اإلدارة شركة األهلية للتامين سابقا، رئيس مجلس 
إدارة معهد التأمين  بمصر سابقا ، المستشار الفني لالتحاد المصري 

للتأمين سابقا ، نائب رئيس معهد التأمين القانوني بلندن. 
ويتقدم االمين العام و السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة االتحاد 

العام العربي للتأمين وكافة العاملين فى األمانة العامة بخالص التعازى 
، سائال الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته
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تعازى

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

 المرحوم / عبد الحميد إبراهيم 

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

  المرحوم / رياض باتوبدجي 

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

 المرحوم / مصطفى الفيشاوي 

المدير التنفيذي السابق وعضو مجلس اإلدارة و مستشار 
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و الرئيس األسبق لهيئة 

سوق المال ويتقدم األمين العام و السادة رئيس و أعضاء 
مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين وكافة العاملين فى 
األمانة العامة لالتحاد بخالص التعازى ، سائال الله العلي القدير 

أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

المدير التنفيذي سابقا لشركة المركزية إلعادة التأمين
ويتقدم االمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين باسمه 

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

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

نائب الرئيس التنفيذي السابق للشئون الفنية وإعادة التأمين 
الشركة المصرية للتأمين التكافلي - ممتلكات و مسئوليات

ويتقدم األمين العام و أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام العربي 
للتأمين وكافة العاملين فى األمانة العامة لالتحاد بخالص 

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



6868

األخبار


