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اإلفتتاحية

األمين العام
عبد الخالق رؤوف خليل

الذكاء ال�شطن�عي هو ذلك العلم الذي ي�شتخدم الآلت والروبوت�ت المبرمجة 
الإنت�جية  م�شتوي�ت  اأعلى  لتحقيق  �شريع  ب�شكل  رقمًي�  والمح�شنة  اأوتوم�تيكي�ً 
لتكون على م�شتوى من الذك�ء لتح�كي القدرات الذهنية الب�شرية وطريقة عمله�، 
مثل القدرة على التعلم وال�شتنت�ج، ولقد ب�تت فكرة دمج الذك�ء ال�شطن�عي في 
مختلف التخ�ش�ش�ت والعلوم اأمراً �شروري�ً ولي�ص اختي�ري�ً لأثره الإيج�بي الكبير المتوقع في 
التقليدية  الم�ش�رات  الكف�ءة نتيجة لت�شحيح وتغير  الإنت�جية ورفع  تطوير الخدم�ت وزي�دة 
لمختلف العلوم وبم� يتم��شى مع روؤية  الدول العربية 2030 التي تحث على البتك�ر والإبداع 

والتقنية الحديثة.
اأما ب�لن�شبة ل�شن�عة الت�أمين، ف�إن ال�شتثم�ر في الذك�ء ال�شطن�عي �شي�ش�عد �شرك�ت وو�شط�ء 

الت�أمين على اإيج�د حلول لمعظم الم�شكلت التي يواجهه� القط�ع.  
 فلذلك ب�ت �شروري�ً في ظل غي�ب اآلية وا�شحة للتع�مل مع هذه الم�شكلت اأن يتم ال�شتثم�ر 
الأ�شي�ء  اإنترنت  وعلم  للمعلوم�ت  المتقدم  الآلي  والتعليم  ال�شطن�عي  الذك�ء  لربط  الأمثل 
للتغلب على معظم الم�شكلت التي تواجه قط�ع الت�أمين، وخ�شو�ش�ً فيم� يتعلق ب�لتعوي�ش�ت 
متطلب�ت  تن��شب  التي  المن��شبة  المنتج�ت  توفير  اإلى  ب�لإ�ش�فة  الحوادث  قيمة  وتخمين 
العملء، و�شرعة التعوي�ص للعملء المميزين ورف�ص المط�لب�ت التي تحمل ط�بع الحتي�ل 
والخديعة، الذك�ء ال�شطن�عي �شيمكن �شرك�ت الت�أمين من الو�شول اإلى العملء المحتملين 
حجم  ومعرفة  ال�شخ�شية  احتي�ج�تهم  درا�شة  على  بعمق  والتركيز  ق�شير  وقت  وفي  ب�شهولة 
اإلى  المط�ف  نه�ية  في  ي�ش�عد  قد  مم�  تف�شيلية  حلول  اإن�ش�ء  وب�لت�لي  المتوقعة،  المخ�طر 
تطوير الأداء واإيج�د فر�ص جديدة وت�شريع الخدم�ت وتر�شيد الم�ش�ريف، مم� ي�شكل ح�فزاً 
كبيراً لرتف�ع ن�شبة م�ش�همة قط�ع الت�أمين في الن�تج المحلي الإجم�لي للدولة وزي�دة فر�ص 
الت�أمين وتطبيق  ال�شتثم�ر في عملي�ت �شن�عة  الإقدام على  ال�شروري عند  ال�شتثم�ر، ومن 
والأنظمة  القوانين  مع  التع�ر�ص  عدم  العتب�ر  بعين  يوؤخذ  اأن  ال�شطن�عي  الذك�ء  مفهوم 
بين  توازن معتمد  الجديدة وللحف�ظ على  التطبيق�ت  لتنظيم عملية  الدولة،  المخت�شة في 

�شرك�ت الت�أمين.
اإن هن�ك اآم�ًل كثيرة ونظرة تف�وؤلية تتجه نحو ال�شتثم�ر في علم الذك�ء ال�شطن�عي وكيفية 
ال�شتف�دة من المزاي� العديدة المتوقعة والتي من الممكن الح�شول عليه� في �شن�عة الت�أمين، 
ولن يكون هن�ك تقدم تقني ملحوظ في تع�ملت �شرك�ت الت�أمين م� لم تتبنى ذلك ويكون من 

اأ�ش��شي�ت الخطة ال�شتراتيجية لديه�. 

أصحب
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مقدمة مع تزايد عمليات التجارة 
كبير  الحتياج  اأ�شبح  اللكترونية 
غير  ال�شركات  من  جديدة  لنوعية 
الداء  نمط  تتجاوز  التقليدية 
معين  بمكان  تتقيد  ول  العتيادي 
للنمو  وكنتيجة  محدد،  وقت  اأو 
الإعالم  لتكنولوجيا  المت�شارع 
الخدمات  جاءت  والت�شال 
وب�شكل  �شاهمت  التي  اللكترونية 
متنوعة،  خدمات  تقديم  في  فعال 
مخت�شر  منخف�شة  وبتكاليف 
فالخدمات  والمكان.  الوقت 
الإلكترونية بمعناها الوا�شع لي�شت 

تقدم  قائمة  �شركات  فروع  مجرد 
موقعًا  بل  فح�شب،  خدمية  خدمات 
وا�شت�شاريًا  واإداريًا،  تجاريًا،  ماليًا 
�شاماًل، له وجود م�شتقل على الخط 
بخدمات،  للقيام  معه  التعاقد  يتم 
اإتمام  اأو  المعامالت،  ت�شوية  اأو 
الكترونية  مواقع  على  ال�شفقات 
اأهم تحدي فى ميدان  ما يمثل  وهو 
وتظهر  الإلكترونية،  الخدمات 
المن�شاأت  بين  قوية  المناف�شة 
منها  ال�شغيرة  كافة  الخدمية 
ووفقًا  خدماتها،  لتمتة  والكبيرة 
لذلك �شيقوم العمالء بالمقارنة بين 
خدمة ال�شركات المتناف�شة واختيار 

الأن�شب منها.

الخدمات اإللكترونية:
المن�ش�آت  تتبن�ه  حديث  نظ�م  هو 
العنكبوتية  ال�شبكة  الخدمية ب��شتخدام 
الع�لمية والإنترنت في ربط موؤ�ش�ش�ته� 
بع�شه� ببع�ض، وربط مختلف خدم�ته� 
الخدمة  ومتلقي  الأخرى  ب�لموؤ�ش�ش�ت 
متن�ول  في  المعلومة  وو�شع  عموم�، 
�شف�فة  عالقة  لخلق  وذلك  الأفراد 
تهدف  والدقة  ب�ل�شرعة  تت�شف 

لالرتق�ء بجودة الأداء.

 تعريفها:
المعلوم�ت  تكنولوجي�  ا�شتخدام  هي 
والت�ش�لت لتح�شين اأ�شلوب اأداء الخدم�ت، 
اأداء  اأ�شلوب  تغير  تعنى  اأخرى  وب�شيغة 
ب�لروتين  يتميز  اأ�شلوب  من  الخدمة 
الإجراءات  وتعقد  وتعدد  والبيروقراطية 
اأ�شلوب يعتمد على ا�شتخدام تكنولوجي�  اإلى 
اأداء  لتح�شين  والت�ش�لت  المعلوم�ت 
الخدمة  لمتلقي  تقديمه�  بهدف  الخدم�ت 
بطريقة �شهلة عبر �شبكة النترنت مم� يوفر 
الكثير من الجهد والم�ل له� فتنخف�ض بذلك 

تكلفة اأداء الخدمة.

أهمية الخدمات اإللكترونية:
اإن اأتمتة الخدم�ت تتحقق من خالل اإداراك 
يحتم  وم�شتجداته  اليوم  الع�لم  اأن  حقيقة 
اأن  كم�  متقدم،  يكون  ب�أن  المجتمع  على 
والت�شويقي  الإداري  الإ�شالح  مقت�شي�ت 
والو�شوح  المرونة  ال�شرك�ت نمط  تلزم على 
تتبع  الخدمية  ف�ل�شرك�ت  عمله�.  منهج  في 
طريق  عن  والخدم�ت  المعلوم�ت  تو�شيل 
والتو�شيل  للنقل  متعددة  قنوات  اإدارة 
اله�تف،  ا�شتخدام  مثل  التقليدية  ب�لطرق 
الهدف  اأن  اإل  اليدوية،  اأو الطرق  والف�ك�ض، 
الأهم هو تح�شين جودة الخدم�ت وتوفيره�.

إياد محمد محفوظ
رئي�ص ق�شم دائرة تعوي�ش�ت الت�أمين�ت الع�مة

�شركة الت�أمين الوطنية الأردن

الفصل الثــانى
الإطار المفاهيمى

للخدمات الإلكترونية

أثر تطبيق
الخدمات التاأمينية الإلكترونية فى تعزيز 

الميزة التناف�شية ل�شركات التاأمين
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خصائص الخدمات اإللكترونية:
والخدم�ت •  الأن�شطة  ك�فة  تجميع 

مواقع  عبر  المن�ش�أة  تقدمه�  التي 
وتطبيق�ت اإلكترونية.

بين •  والإنج�ز  التن�شيق  �شرعة  تحقيق 
ك�فة الدوائر الداخلية لل�شركة.

ات�ش�ل دائم بمتلقي الخدمة.• 
الحتي�ج�ت •  ك�فة  ت�أمين  على  القدرة   

ال�شتعالمية والخدمية لمتلقي الخدمة.
الورقي في •  العمل  تقليل العتم�د على 

المع�مالت اليومية.
المرونة في التع�مل مع متلقي الخدمة.• 
ك�شر الحواجز الجغرافية بين ال�شركة • 

ومتلقي الخدمة.

الحاجة للخدمات اإللكترونية
تقديم  اإلى  التحول  ال�شهل  من  لي�ض 
الخدم�ت اإلكترونيً�، لذلك يجب اأن تكون 
والم�ل  والوقت  للجهد  مبررات  هن�ك 
بع�ض  ن�شتعر�ض  يلي  فيم�  المبذول، 

الفوائد المرجوة:

طريق  عن  الفعالية  زيادة   •
تنفيذ الأعمال بان�شيابية

المعلوم�ت  تقنية  نظم  ا�شتخدام  اإن 
الروتين  في  الخطوات  عدد  يقلل 
ويحول  الأعم�ل،  لتنفيذ  المطلوب 
كم�  تلق�ئية،  اإلى  اليدوية  الوظ�ئف 
وتنقل  الورق  ا�شتخدام  من  يقلل  اأنه 

المع�مالت بين الموظفين.

 • تح�شين الت�شالت الداخلية
الت�ش�ل  تكنولوجي�  ا�شتخدام  اإن 
داخل ال�شرك�ت يجعل نقل المعلوم�ت 
المن��شب  الوقت  في  الدقيقة 
�شهولة  بكل  يتم  المن��شب  لل�شخ�ض 
من  الإلكتروني  البريد  ويعد  وي�شر. 
الو�ش�ئل المفيدة في نقل المعلوم�ت 
بدًل من طب�عته�  وتوزيعه�  والوث�ئق 

وتوزيعه� ب�لطريقة العتي�دية.

• تقديم خدمات اأف�شل للم�شتفيدين
طريقة  تح�شن  اأن  للتكنولوجي�  يمكن 
الو�شول  بتوفير  الخدمة  متلقي  خدمة 
الخدمة  بطريقة  المعلوم�ت  اإلى 
اأنظمة  اأو  الإنترنت  خالل  من  الذاتية 
اله�تف الآلية حتى خ�رج اأوق�ت الدوام 
الر�شمية، لكي يتم توفير الوقت والط�قة 
اأف�شل  خدم�ت  تقديم  لأجل  للموظفين 
يت�شلون  الذين  المراجعين  لأولئك 
لإنج�ز  ب�أنف�شهم  يح�شرون  اأو  مب��شرة 

بع�ض الأعم�ل ال�شتثن�ئية.

الخدمة  متلقي  بمتطلبات  • الوفاء 
وتوقعاتهم

للحي�ة  تتجه  الحديثة  المجتمع�ت  اإن 
من  الكثير  اإن  بل  اإلكترونية،  بطريقة 
يعملون  الأعم�ل  واأ�شح�ب  المواطنين 
هي  ولي�شت  اإلكترونية،  بطريقة  ح�ليً� 
حتمي  ذلك  نرى  حتى  وقت  م�ش�ألة  اإل 
تقدم  وحينم�  ال�شرك�ت.  جميع  على 
اإلكترونيً�  خدم�ته�  الأخرى  ال�شرك�ت 
الأعم�ل  واأ�شح�ب  المواطنين  ف�إن 
لأن  و�شيتطلعون  ذلك،  �شيالحظون 
تقوم  معه�  يتع�ملون  التي  ال�شركة  يروا 

ب�لعمل ذاته.

لالإنجازات والترويج  • الإعالم 
اإلكترونية  اإن تقديم معلوم�ت وخدم�ت 
الأفراد  جذب  في  ي�ش�عد  اأن  يمكن 
وال�شرك�ت في الح�شول على الخدم�ت 
ال�شرك�ت حيث  التي تحت�جه� من هذه 
و�شيلة  ت�شبح  الإلكترونية  الخدمة  اأن 

مع  جنب  اإلى  جنبً�  مب��شرة  اإعالمية 
للترويج  والتلف�ز  والإذاعة  ال�شحف 

لأعم�ل هذه ال�شرك�ت.

للخدمات  الرئيسية  المكونات 
اإللكترونية:

للخدمـــــــات  التحتيــــة  البنيـــــــة   -
الإلكترونية

والموا�شف�ت •  التع�قد  �شروط  تطوير   
القي��شية من النواحي الق�نونية.

النظم •  وو�شع  المعلوم�ت  ت�شنيف   
ال�شرية للتو�شل للمعلوم�ت المطلوبة.

 و�شع اإط�ر و�شروط تقديم الخدم�ت.• 
الكترونية •  توا�شل  محط�ت  ت�شميم   

لله�تف،  تطبيق  الكتروني،  )موقع 
نظ�م  الجتم�عي،  التوا�شل  �شفح�ت 

رد اآلي(.
لتطوير •  تقنية  لأن�شب  الإط�ر  و�شع 

النظم والتطبيق�ت.
تطوير نظ�م يدعم التوا�شل اإلتكرونيً�.• 

- �شبكة الت�شالت
بتب�دل •  ت�شمح  ات�ش�لت  �شبكة  خلق   

لقواعد  طبقً�  ب�شرعة  المعلوم�ت 
�شرية مطلوبة.

اأجهزة •  وتركيب  ال�شبك�ت  ت�شميم 
الت�ش�لت الالزمة.

 الت�أكد من ال�شتخدام الأمثل ل�شبك�ت • 
التوا�شل الحديثة المتوفرة.

العدد
139
العدد
139
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ويمكن تلخي�ص اأهما بالتالي:
والفاعلية  الكفاءة  م�شتوى  رفع   -
داخل  والإجراءات  للعمليات 
عن  وذلك  الخدمات  قطاع 

طريق:
في •  الكف�ءة  م�شتوى  تح�شين 

تقني�ت  وتوظيف  ا�شتخدام 
المعلوم�ت.

اآداء •  في  والم�شتغرق  الوقت  تقليل   
الإجراءات �شمن كل اإدارة.

 ال�شتف�دة من التج�رب المثلى في • 
اأداء الأعم�ل.

الوظ�ئف •  اإنج�ز  في  الدقة 
المختلفة.

ال�شركات  في  التكاليف  تقليل   -
وذلك عن طريق:

 تح�شين وتطوير وهند�شة اإجراءات • 
الأعم�ل.

الأعم�ل •  و�شري�ن  تدفق  ت�شهيل   
ب�شف�فية و�شهولة ع�لية.

والمعلوم�ت •  الإجراءات  تقليل   
حلق�ت  �شال�شل  �شمن  المكررة 

الأعم�ل.
 ت�شجيع الوحدة والتك�مل والتب�دل • 

الأتي للبي�ن�ت.
الم�شتفيدين  ر�شا  م�شتوى  رفع   -
لهم  تقدم  التي  الخدمات  عن 

وذلك عن طريق:
الخدم�ت •  ا�شتخدام  ت�شهيل   

اللكترونية.
 تقليل الوقت الم�شتغرق في ح�شول • 

الم�شتفيد على الخدمة التي يحت�ج 
اإليه�.

الوقت •  وفي  دقيقة  بي�ن�ت  تقديم   
المن��شب ح�شب الح�جة.

وذلك  التطوير  برامج  م�شاندة   -
عن طريق:

ال�شرك�ت •  بين  التع�مالت  ت�شهيل   
ومتلقي الخدمة وقط�ع�ت الأعم�ل.

والمت�بعة •  التن�شيق  تك�ليف  تقليل   
الم�شتمرة.

 زي�دة الفر�ض التن�ف�شية.• 

أسباب ظهور الخدمات 
اإللكترونية:

اأثرت التقني�ت اله�ئلة لتكنولوجي� المعلوم�ت 
الأخيرة  العقود  في  ل�شيم�  والت�ش�لت، 
اإحداث  اإلى  ودفعت  الحي�ة  مي�دين  كل  على 
تغيرات ه�ئلة وموؤثرة على م�شتوى الخدم�ت 
النمط  اإلى  التحول  على  حملته�  التقليدية 
م�شبب�ت  اإيج�ز  يمكنن�  حيث  الإلكتروني، 

تلك الأحداث من خالل م� يلي:

- اأ�شباب تكنولوجية
واأهمها:

 ظهور �شبكة النترنت.• 
تقنية •  م�شتلزم�ت  اأ�شع�ر  اأ�شبحت   

المعلوم�ت معقولة.
ت�شفير •  من  ع�لية  م�شتوي�ت  تطوير 

الثقة  اأ�شبحت  بحيث  البي�ن�ت 
ب�ل�شبكة واأمنه� اأمر ممكن�.

 ابتك�ر تقني�ت اإلكترونية حديثة.• 
- اأ�شباب اقت�شادية:

واأهمها:
 ظهور التج�رة الإلكترونية.• 

توفرة •  لم�  ال�شرك�ت  ا�شتغالل 
خف�ض  في  الح�لية  التكنولوجي� 

م�شتوي�ت التك�ليف.
التوجه نحو التميز في تقديم الخدم�ت وم� • 

يتطلبه من توا�شل مع مختلف القط�ع�ت.

مخاطر الخدمات اإللكترونية:
ب�لمخ�طر  اهتمت  التي  الدرا�ش�ت  اأخذت 
التي تواجه تقديم الخدم�ت الإلكترونية عدة 
مح�ور. يري البع�ض اأن المخ�طر تكمن في اأن 
ال�شرك�ت قد تتعر�ض لجرائم حيث بين هذا 
الفريق اأن الذين يم�ر�شون تقديم الخدم�ت 
عن طريق الإنترنت عر�شة لعدد ل يح�شى 
من المخ�طر. وقد اأدى هذا اإلى ظهور عدة 
الخدم�ت  �شن�عة  تطور  تعتر�ض  جرائم 
التي  المخ�طر  ت�شنيف  ويمكن  الإلكترونية، 
تواجه تقديم الخدم�ت الإلكترونية اإلى عدة 

فئ�ت �شمن المجموع�ت الرئي�شية الت�لية:

المخ�طر التقنية: وتحدث هذه المخ�طر • 
من احتم�ل الخ�ش�رة الن�تجة عن خلل في 
العمالء،  اأخط�ء  من  اأو  النظ�م  �شمولية 
مالئم  غير  اإلكتروني  برن�مج  من  اأو 

للخدم�ت الإلكترونية.
مخ�طر الحتي�ل: وتتمثل في تقليد برامج • 

اأو تزوير معلوم�ت  الإلكترونية  الحوا�شب 
تعديل  اأو  الإلكترونية،  للبرامج  مط�بقة 

بع�ض المعلوم�ت.
النظ�م •  عمل  �شوء  عن  ن�تجة  مخ�طر 

�شوء  من  ين�ش�أ  قد  الذي  الإلكتروني: 
ا�شتخدام النظ�م اأو �شوء مراقبة البرامج.

أهداف الخدمات اإللكترونية:



9

عندم� •  تحدث  التي  الق�نونية:  المخ�طر 
الق�نونية  القواعد  ال�شرك�ت  تحترم  ل 
عندم�  اأو  عليه�،  المن�شو�ض  والت�شريع�ت 
ل تكون هن�ك نظم ق�نونية وا�شحة ودقيقة 
جديدة،  م�شرفية  عملي�ت  بخ�شو�ض 

وتتمثل اأهم التحدي�ت الق�نونية في:
للتع�قدات •  الق�نون  قبول  تحديد   

الإثب�ت،  في  وحجيته�  الإلكترونية، 
ال�شريبية،  والتحدي�ت  الدفع،  وو�ش�ئل 
والتواقيع  ال�شخ�شية،  واإثب�ت 
النقدي،  الدفع  واأنظمة  الإلكترونية، 
المعلوم�ت  واأمن  المعلوم�ت،  و�شرية 
الع�لية،  التقنية  اإجرام  مخ�طر  من 
والم�شوؤولية  العميل،  وخ�شو�شية 
وحجية  والمخ�طر،  الأخط�ء  عن 
والتع�قدات  الإلكترونية،  المرا�شالت 
الفكرية  الملكية  وم�ش�ئل  الإلكترونية، 
العمالء  معلوم�ت  وقواعد  لبرمجي�ت 
اأو  ال�شركة  موقع  من  الم�شتخدمة  اأو 
وتع�قدات  وعالق�ت  به�،  المرتبطة 
للتقنية  المزودة  الجه�ت  مع  ال�شرك�ت 
المواقع  مع  اأو  لخدم�ته�  الموردة  اأو 
الحليفة اأو م�ش�ريع الندم�ج والم�ش�ركة 

والتع�ون المعلوم�تي.

التسويق اإللكتروني:
الذي  الت�شويق  هو  الإلكتروني  الت�شويق 
اأجل  من  الحديثة  التكنولوجي�  ي�شتخدم 
ال�شوق  يتم تحويل  للمنتج�ت، حيث  الترويج 
ويعد  ملمو�ض،  م�دي  واقع  اإلى  الفترا�شية 
في  المهمة  الأجزاء  من  الت�شويق  هذا 
الحديثة،  ال�ش�ملة  الت�شويقية  ال�شتراتيجية 
من  اأهدافه  اإلى  الو�شول  اإلى  ي�شعى  وهو 

خالل الإنترنت.

أهمية التسويق اإللكتروني

في . 2 العمالء  اإلى  الو�شول  اإمك�نية   
ف�لت�شويق  البعيدة جغرافيً�،  الأم�كن 
منطقة  على  ينح�شر  ل  الإلكتروني 
حيث  الت�شويقية،  التكلفة  قلة  معينة. 
متجر  اإن�ش�ء  اأجل  من  التخطيط  اإن 
الأمور  من  ُيعد  المنتج�ت  لعر�ض 
للتكلفة  نتيجة  للم�شتثمر  المقلقة 
المتجر،  يتطلبه�  التي  الع�لية 
العر�ض،  اإيج�رات  به�  يدخل  اإذ 
وتختفي  والمخ�زن،  والم�ش�ريف، 

هذه الأمور في الت�شويق الإلكتروني.
للم�شتري . 3 المالئم  المنتج  عر�ض 

اأنم�ط  على  التعرف  خالل  من 
على  ُي�ش�عد  مم�  الم�شترين،  �شلوك 
المنتج�ت،  من  ُمحدد  ملف  عمل 
والخدم�ت لكل مجموعة من العمالء 

وزي�دة ُمعدلت ال�شراء.
الم�شوق . 4 بين  العالقة  ا�شتمرارية 

والم�شتري بعد عملية ال�شراء الأولى، 
بداأ  الم�شتري  اأن  على  ذلك  يدل  اإذ 
بتكوين عالقة خ��شة مع الم�شوقين، 
وهذه العالقة تثبت عن طريق ت�شويق 
خالل  من  الجديدة  المنتج�ت 
ي�ش�عد  فذلك  الدع�ئية،  اليميالت 

على تكرر عملية ال�شراء م�شتقباًل.

فورا •  المنتج  طلب  على  القدرة  عدم   
خالل  من  لو�شوله  التقليدي  ب�لت�شويق 
الت�شويق  في  اأم�  العمالء،  خدمة 
المنتج  طلب  فب�لإمك�ن  الإلكتروني 
الإلكتروني  الموقع  طريق  عن  مب��شرة 

الذي تمتلكه ال�شركة.
منتج�ت •  ك�فة  مع�نية  في  �شعوبة  اإيج�د   

ويعود  التقليدي،  الت�شويق  في  ال�شركة 
مك�ن  اإلى  ح�جته�  اإلى  ذلك  في  ال�شبب 
الت�شويق  في  اأم�  لعر�شه�،  وكبير  وا�شع 
الإلكتروني فت�شهل مع�ينة ك�فة المنتج�ت 
من خالل عر�شه� على الموقع الإلكتروني.

فــي   
ً
نجـــاحـــا حققــت  شــركــات 

التسويـق اإللكتـرونـي
اأمريكية •  �شركة  هي   :Amazon �شركة 

ُت�شوق للمنتج�ت من خالل الإنترنت وقد 
ملي�ر  وثم�نين  ت�شعة  اإلى  دخله�  و�شل 

دولر في اأوخر ع�م األفين واأربعة ع�شر.
�شركة e-Bay: هي �شركة اأمريكية، و�شل • 

في  دولر  ملي�ر  ع�شر  ثم�نية  اإلى  دخله� 
ع�م األفين واأربعة ع�شر.

اأمريكية •  �شركة  TripAdvisor: هي  �شركة 
وبلغت  ال�شي�حي،  الت�شويق  فى  تخت�ض 
واأربعة  األفين  ع�م  في  ال�شنوية  مبيع�ته� 

ع�شر اإلى واحد ون�شف ملي�ر دولر.

الخدمات التأمينية اإللكترونية:
اأهم  اأحد  يعد  الت�أمين  قط�ع  اأن  حيث 
في  الخدمية  القت�ش�دية  القط�ع�ت 
المب��شر  لرتب�طة  الأعم�ل  منظم�ت 
وحيث  و�شرائحه  فئ�ته  بمختلف  ب�لمجتمع 
من  ح�ليً�  المقدمة  الت�أمينية  الخدم�ت  اأن 
كبير  ب�شكل  تواكب  ل  الت�أمين  �شرك�ت  قبل 
اأن  ب�عتب�ر  للتكنولوجي�  ال�شريع  التطور 
الخدم�ت المقدمة من قبل ال�شرك�ت تت�شف 
ب�لنمطية، وفي ظل زي�دة حدة المن�ف�شة بين 
تواجه  التي  التحدي�ت  ت�ش�عفت  ال�شرك�ت 
قط�ع الت�أمين لأداء وظ�ئفه واأن�شطته بكف�ءة 
عمل  واأ�ش�ليب  مف�هيم  ظهور  مع  وفع�لية 
العولمة  ظل  في  و�شريعة  ومتطورة  حديثة 
والتج�رة الع�لمية والإدارة الإلكترونية والتي 

بدوره� فر�شت �شروطً� وموا�شف�ت ع�لمية 

الأوق�ت، . 1 ك�فة  في  البيع  ا�شتمرارية 
مواعيد  في  البيع  يرتبط  ل  حيث 
الت�شويق  فب�لإمك�ن  محددة، 
دون  الأوق�ت  ك�فة  في  للمنتج�ت 
على  القدرة  يعني  وذاك  توقف، 
الم�شتهدفين  العمالء  اإلى  الو�شول 

في اأوق�ت فراغهم وخالل عملهم.

الفرق بين التسويق اإللكتروني 
والتسويق التقليدي

اأم� •  التكلفة،  ع�لي  التقليدي  الت�شويق   
اأقل كلفة، حيث  الإلكتروني فهو  الت�شويق 
اإلى  الت�شويق  من  الأول  النوع  يحت�ج 
ك�لتلفزيون،  الإعالم،  و�ش�ئل  ا�شتخدام 
والجرائد، اأم� النوع الث�ني فهو من خالل 
اأو  مج�نية  الإعالن�ت  اأن  اأي  الإنترنت، 
قليلة التكلفة. اإيج�د �شعوبة في التوا�شل 
على  التقليدي  الت�شويق  في  العمالء  مع 
الذي  الإلكتروني  الت�شويق  من  العك�ض 
وذلك  معهم،  التوا�شل  في  �شهولة  يجد 
من خالل ا�شتعم�لهم للبريد الإلكتروني، 

وو�ش�ئل التوا�شل الأخرى عبر الإنترنت.

العدد
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لجودة ومتطلب�ت تحقيقه� مم� يقت�شي 
الحديثة  البيئة  متغيرات  مع  التكيف 
اإلى  الح�جة  دعت  ولهذا  ومعطي�ته� 
واأدواته�  وو�ش�ئله�  ب�لتقنية  الهتم�م 
ك�فة  اأن�شطة  كف�ءة  ورفع  تفعيل  بهدف 
لبد  ك�ن  حيث  التنظيمية  الجوانب 
جديدة  ا�شتراتيجي�ت  تبني  من  له� 
اجراءات  لتطوير  الع�شر  تواكب 
يتن��شب  بم�  اأنظمته�  وتحديث  عمله� 
الخدم�ت  م�شتوى جودة  التميز في  مع 
وتطويره�  لعمالئه�  تقدمه�  التي 
وح�ج�تهم  الزب�ئن  متطلب�ت  لتلبي 
تبني  وهدم  تج�هل  اأن  حيث  الحديثة 
الحديثة  التقنية  ع�شر  ومفرزات  واقع 
ُيعد مغ�لة في المح�فظة على الأنم�ط 
لن  اإنه�  الب�حثون  يرى  التي  التقليدية 

ت�شمد كثيرًا.

الخدم�ت  تقديم  اأهمية  تبرز  ومن هن� 
لرفع  �شروري  كمتطلب  الإلكترونية 
في  الت�أمينية  الخدم�ت  وفع�لية  كف�ءة 
للتطورات  ا�شتج�بة  الت�أمين  �شرك�ت 
العلمية والتقنية والمعلوم�تية من خالل 
التقنية  وتوظيف  وا�شتثم�ر  ا�شتيع�ب 

الحديثة في ك�فة اأن�شطته�.

الفصل الثالث
الإطار المفاهيمي 
للميزة التناف�شيــة

مقدمة الفصل الثالث:
المزاي�  ودعم  اكت�ش�ب  يزال  ول  ك�ن 
التن�ف�شية ال�شغل ال�ش�غل للب�حثين واأ�شح�ب 
وفي  الحديثة  الأعم�ل  منظم�ت  في  القرار 
ظل التطورات المت�ش�رعة التي ت�شهده� بيئة 
الأعم�ل الح�لية، وكذلك ال�شغوط المتن�مية 
المن�ف�شة، حيث لم تعد  التي تفر�شه� �شدة 
المن�ف�شة خي�را بقدر م� هي واقع ا�شطراري 
ب�لغة  اأهمية  تولي  اأن  ال�شركة  على  يحتم 
على  والتفوق  التميز  تحقيق  �شبيل  في  له� 

من�ف�شيه� وتن�ل ر�ش� وولء عمالئه�.

على  ب�لحي�زة  ال�شركة  تكتفي  ل  اأنه  كم� 
الأخيرة  هذه  اأن  ب�عتب�ر  التن�ف�شية،  الميزة 
اأن تحتفظ به� ب�شفة نه�ئية. ومن  ل يمكن 
ثمة ت�أتي �شرورة تنمية وتطوير هذه الميزة، 
ويق�شد ب�لميزة الم�شتدامة اأ�شبقية ال�شركة 
ب�ل�شرورة  المن�ف�شين. وي�شتدعي ذلك  على 
ق�شد  المداخل  من  جملة  اإلى  ال�شتن�د 
ال�شوق،  في  من��شب  تن�ف�شي  موقع  احتالل 
�شمن  من�ف�شيه�  على  تتفوق  لأن  يوؤهله� 
القط�ع الذي تن�شط فيه ب��شتمرار بم� يكفل 

التفوق الم�شتدام.

 ماهية الميزة التنافسية
- مفهوم الميزة التناف�شية

المهتمين  عدد  تزايد  من  الرغم  على 
بمو�شوع الميزة التن�ف�شية اإل اأنه ل يوجد 
ذلك  ويعود  له  محدد  تعريف  على  اتف�ق 
نظر  التي  والزواي�  المنطلق�ت  تعدد  اإلى 
ال�شعوبة  واإلى  خالله�  من  الب�حثون  له 
لهذا  وا�شح  تعريف  تحديد  تكتنف  التي 

المدخل الإداري اله�م.

تو�شل  بمجرد  التن�ف�شية  الميزة  تن�ش�أ 
اأكثر  جديدة  طرق  اكت�ش�ف  اإلى  ال�شركة 
فع�لية من الم�شتعملة من قبل المن�ف�شين، 

هذا  تج�شيد  بمقدوره�  يكون  حيث 
بمجرد  اآخر  وبمعنى  ميدانيً�،  الكت�ش�ف 

اإحداث عملية الإبداع بمفهومه الوا�شع.
وتعرف الميزة التن�ف�شية ب�أنه�:• 

المن�ف�شة  تحمل  على  ال�شركة  »قدرة 
عن  البحث  طريق  عن  ال�شوق  في 
ب�لح�شة  والإحتف�ظ  للح�شول  و�ش�ئل 
ال�شوقية، والأح�شن من ذلك ترقيته�«.

ويمكن تعريف الميزة التن�ف�شية ب�أنه�:• 
»القدرة على اإنت�ج ال�شلع ال�شحيحة، 
الجيـــــــــدة،  ب�لنوعيــــــة  والخدمــ�ت 
الوقــــــت  في  المن��شــــب  وب�ل�شعـــر 
طلب�ت  تلبية  يعني  وهذا  المن��شب، 
كف�ءة  اأكثر  ب�شكل  الم�شتهلكين 

مق�رنة مع الموؤ�ش�ش�ت الأخرى«.
كذلك يمكن تعريف الميزة التن�ف�شية • 

ب�أنه�:
ال�شف�ت  اأو  الخ�ش�ئ�ض  »مجموع 
العالمة،  اأو  المنتج  به�  التي يت�شف 
على  التفوق  بع�ض  لل�شركة  وتعطي 

من�ف�شيه� المب��شرين«.
كم� عرفت الميزة التن�ف�شية ب�أنه�:• 

يتم  ال�شركة،  تفوق  عن�شر  اأو  »ميزة 
اإ�شتراتيجية  اإتب�عه�  في ح�لة  تحقيقه 

معينة للتن�ف�ض«.
التن�ف�شية •  الميزة  اأن  كم� يرى »بورتر« 

تن�ش�أ اأ�ش��شً� من القيمة التي ا�شتط�عت 
بحيث  لزب�ئنه�  تخلقه�  اأن  م�  �شركة 
اأقل  اأ�شع�ر  �شكل  ت�أخذ  اأن  يمكن 
بمن�فع  المن�ف�شين  لأ�شع�ر  ب�لن�شبة 
متفردة  من�فع  بتقديم  اأو  مت�ش�وية، 
الزي�دة  واع  ب�شكل  تعو�ض  المنتج  في 

ال�شعرية المفرو�شة.

الميزة  ب�أن  نرى  تقدم  م�  مع  ات�ش�قً� 
التن�ف�شية لل�شركة تعني قدرته� على فعل 
�شيء اأف�شل من المن�ف�شين ويعطيه� تفوق 
يعني  وهذا  ال�شوق،  في  عليهم  تن�ف�شي 
قدرة ال�شركة على اإنت�ج وتقديم منتج�ت 
ب�شكل  الزب�ئن  اإلى  خدم�ت(  اأو  )�شلع 

متميز عم� يقدمه المن�ف�شون.
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2. الكفاءة:
وينظر له� من عدة جوانب، فقد تتج�شد 
للموارد  الأمثل  ال�شتغالل  في  الكف�ءة 
المدخالت  بكمية  وتق��ض  المت�حة، 
الم�شتخدمة لإنت�ج مخرج�ت محددة، 
ال�شركة  كف�ءة  ارتفع معدل  كلم�  حيث 
لإنت�ج  المطلوبة  المدخالت  قلت  كلم� 
تنخف�ض  وبذلك  معينة،  مخرج�ت 
مم�  ب�لمن�ف�شين  مق�رنة  التك�ليف 

ي�شمح ببن�ء ميزة تن�ف�شية.
في  الح��شم  الع�مل  الكف�ءة  تعد  كم� 
ال�شركة  ونج�ح  وبق�ء  ا�شتمرار  مدى 
لتحقيق  ال�شركة  �شعي  من  لبد  لذا 
تخفي�ض  خالل  من  تن�ف�شية  ميزة 
جعل  على  ال�شركة  تركيز  اأي  التكلفة، 
تك�ليف الإنت�ج وت�شويق منتج�ته� اأدنى 

من ال�شركة الأخرى المن�ف�شة.
للكف�ءة  اأ�ش��شً�  التكلفة  اتخ�ذ  وان 
جعل  على  التركيز  معه  ي�شتوجب 
اأدنى  المنتج�ت  وت�شويق  اإنت�ج  تك�ليف 
تو�شيع  لأجل  المن�ف�شة  ال�شرك�ت  من 

الح�شة ال�شوقية.
جزءًا  هن�ك  ب�أن  الدرا�ش�ت  وتوؤكد 
يتع�مل  �شن�عة  كل  داخل  ال�شوق  من 

التكلفة  اأ�ش��ض  على  ب�لتحديد 
المنخف�شة، وللتن�ف�ض في هذه الأ�شواق 
تكلفة  ب�أقل  تنتج  اأن  ال�شركة  على 
دائمً�  ي�شمن  ل  ذلك  اأن  اإل  ممكنة، 
ال�شركة  ُتفل�ض  وقد  والنج�ح،  الربحية 

لعدم قدرته� على مواجهة المن�ف�شة.
ُبعد  ب�أن  نرى  تقدم  م�  على  ت�أ�شي�شً� 
فى  الأ�ش��شية  الرك�ئز  من  ُيعد  الكف�ءة 
نج�ح ال�شركة وتفوقه� من خالل تمكينه� 
المن�ف�شة  ال�شرك�ت  اأم�م  الوقوف  من 
اأ�شع�ر  اإلى  الو�شول  في  وم�ش�عدته� 
التن�ف�شية  الميزة  من  تعزز  تن�ف�شية 
عدم  واأن  ال�شوق،  في  ال�شركة  لمنتج�ت 
الأمثل  ب�ل�شتخدام  ال�شركة  اهتم�م 
لموارده� قد يكون ال�شبب وراء تدهوره� 

وان�شح�به� من المن�ف�شة.
لمتطلبات  الإ�شتجابة  مرونة   .3

العمالء:
واأكثر  انتق�ء  اأكثر  العميل  اأ�شبح  لقد 
من  وتوقع�ته  احتي�ج�ته  في  تعقيدًا 
تحولت  ثم  ومن  الأعم�ل  �شرك�ت 
تحقيق  اإلى  الرائدة  ال�شرك�ت  اأهداف 
وهو  والأرخ�ض،  والأكثر جودة  الأ�شرع 
من  للمن�ف�شة  وا�شعة  اآف�ق  يفتح  م� 

- اأبعاد الميزة التناف�شية
من  لل�شركة  التن�ف�شية  الميزة  تتحدد 
ب�إيج�ز  ن�شتعر�شه�  اأبع�د  ثالثة  خالل 

فيم� يلي:
1. جودة ال�شلع والخدمات:

والتطورات  ال�شريعة  للتغيرات  نتيجة 
الموؤ�ش�ش�ت  اهتم�م  زاد  المتع�قبة، 
والحر�ض  الم�شتهلكين  رغب�ت  بتلبية 
اإذ لم يعد ال�شعر الع�مل  على ر�ش�هم 
بل  الم�شتهلك،  ل�شلوك  المحرك 
الأول  الهتم�م  هي  الجودة  اأ�شبحت 
له والقيمة التي ي�شعى للح�شول عليه�، 
التي  الموؤ�ش�ش�ت  على  اأوجب  م�  هذا 
ترغب في البق�ء في المن�ف�شة وتحقيق 
مزاي� تن�ف�شية اأن ت�شنع منتج�ت ذات 
جودة ع�لية، وتعد الجودة مطلب� لجميع 
اأو  منه�  ال�شن�عية  �شواء  المنظم�ت 
فهي  الخ��شة،  اأم  الع�مة  الخدمية، 
ت�شكل ع�مال اأ�ش��شيً� لنج�ح المنظم�ت 
الموارد  ا�شتغالل  بين  دور  له� من  لم� 

وتحقيق موقع تن�ف�شي في ال�شوق.
 )Heizer and Render( يوؤكد  حيث 
القيمة  على  ال�شركة  ح�شول  اأن  على 
ر�ش�لته�  مع  تتن��شب  التي  المتوقعة 
الزب�ئن  توقع�ت  تحديد  منه�  يتطلب 
على  والعمل  الجودة  من  ورغب�تهم 
تحقيقه� كم� اأن الجودة تعد من المزاي� 
التن�ف�شية المهمة والتي ت�شير اإلى اأداء 
لتقديم  �شحيحة  ب�شورة  الأ�شي�ء 
منتج�ت تتالئم مع احتي�ج�ت الزب�ئن.
الع�لية  الجودة  ذات  المنتج�ت  واأن 
ال�شركة  �شُمَعة  تح�شين  في  ُت�شهم 
اأن  عن  ف�شاًل  الزب�ئن  ر�ش�  وتحقيق 
اأ�شع�ر  تفر�ض  اأن  له�  ُيمكن  ال�شركة 
ذات  منتج�ت  تقديم  ح�لة  في  اأعلى 

جودة ع�لية لتلبية متطلب�ت الزب�ئن.
ُبعد  بزن  نرى  تقدم  م�  مع  ات�ش�قً� 
ال�شركة  نج�ح  رك�ئز  من  ُيعَد  الجودة 
تقديم  خالل  من  الأعم�ل  ع�لم  في 
تفوق  اأو  ُتحقق  بموا�شف�ت  منتج�ت 
ومن  لإر�ش�ئهم  الزب�ئن  متطلب�ت 
تعزيز  في  ُي�شهم  وهذا  اإ�شع�دهم  ثم 

الميزة التن�ف�شية لل�شركة في ال�شوق.

العدد
139
العدد
139
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لرغب�ت  ال�شتج�بة  �شرعة  ولكن 
لنج�ح  مهم�  معي�رًا  يعد  الزب�ئن 

ال�شركة في �شن�عة اليوم.
من  اليوم  مجتمع  في  الوقت  يعد  كم� 
تن�ف�شية  ميزة  لتحقيق  الأ�ش��شية  الم�ش�در 
ب�ل�شتج�بة  يرغبون  ف�لزب�ئن  لل�شركة، 
ال�شريعة لطلب�تهم، ف�شاًل عن فترات انتظ�ر 
تعرف  ال�شرك�ت  من  العديد  واأن  ق�شيرة، 
اليوم كيف ت�شتخدم الوقت ك�شالح تن�ف�شي 
الزب�ئن  اإلى  المنتج�ت  ت�شليم  خالل  من 

ب�شكل اأ�شرع واأف�شل.

ت�أ�شي�شً� على م� تقدم نرى ب�أن المرونة هي 
لح�ج�ت  وال�شتج�بة  التغير  على  الق�بلية 
ب�أقل جهد  المنتج�ت  الزب�ئن من  متطلب�ت 
ميزة  ال�شركة  يك�شب  مم�  ممكن  ووقت 
والبق�ء  النج�ح  على  وي�ش�عده�  تن�ف�شية 

والنمو في ع�لم الأعم�ل.

أنواع الميزة التنافسية
تختلف الكت�ب�ت حول اأنواع الميزة التن�ف�شية 
والمهتمين بهذا  الب�حثين  اأغلب  يتفق  ولكن 
رئي�شيين  نوعيين  على  الإداري  الج�نب 

للميزة التن�ف�شية يمكن تن�ولهم� كم� يلي:

1. ميزة التكلفة الأقل:
التكلفة  ميزة  تحوز  اأن  م�  ل�شركة  يمكن 
المتراكمة  تك�ليفه�  ك�نت  اإذا  الأقل 
من  اأقل  للقيمة  المنتجة  ب�لأن�شطة 
وللحي�زة  المن�ف�شين،  لدى  نظيرته� 
عوامل  مراقبة  اإلى  ال�شتن�د  يتم  عليه� 

تطور التك�ليف، حيث اأن التحكم 
العوامل مق�رنة  الجيد في هذه 

ال�شركة  يك�شب  ب�لمن�ف�شين 
ميزة التكلفة الأقل.

2. ميزة التميز:
ح�لة  في  من�ف�شيه�  عن  ال�شركة  تتميز 
خ��شية  على  الحي�زة  اإلى  تو�شله� 
قيمة  العمالء  يوليه�  والتي  منفردة 
تقدم  عندم�  اأي�شً�  تتميز  كم�  ه�مة، 
�شيئ� مميزًا يتعدى العر�ض الع�دي ل�شعر 
التميز  ميزة  وتمنح  قلياًل،  مرتفع  يكون 
لل�شركة القدرة على بيع كمي�ت اأكبر من 
و�شم�ن  ن�شبيً�  مرتفع  ب�شعر  منتج�ته� 
تمكنه�  كم�  لمنتج�ته�.  العمالء  ولء 
العمالء  من  كبيرة  فئة  اإلى  التوجه  من 
من  قليلة  فئة  اإلى  اأو  ن�ش�طه�  قط�ع  في 
العمالء وفق احتي�ج�ت محددة، وت�شتمد 

ميزة التميز من خالل عوامل التفرد.

محددات ومعايير الحكم على 
الميزة التنافسية

الميزة  محددات  الأول:  الفرع 
التناف�شية

من  لل�شركة  التن�ف�شية  الميزة  تتحدد 
خلل عن�شرين اأ�ش��شيين وهم�:

1- حجم الميزة التناف�شية
التن�ف�شية على  الميزة  ا�شتمرار  يتوقف 
في  عليه�  الحف�ظ  على  ال�شركة  قدرة 
وكلم�  تواجهه�،  التي  المن�ف�شة  وجه 
اأكبر كلم� لقت  الميزة  ك�ن حجم هذه 
فى  اأكبر  �شعوبة  المن�ف�شة  ال�شرك�ت 

مح�ك�ته� اأو الق�ش�ء عليه�.

والمم�ر�ش�ت  الأ�ش�ليب  تحديث  خالل 
احتي�ج�تهم  وا�شب�ع  العمالء  خدمة  في 
لم�  ر�ش�هم  و�شم�ن  رغب�تهم  وتحقيق 

تقدمه من �شلع وخدم�ت.
العميل  لح�ج�ت  ال�شتج�بة  وتتحقق 
جعل  اأي  عليه،  التركيز  فكرة  خالل  من 
العميل محور اهتم�م ال�شركة من الق�عدة 
واإدراك  الإن�ش�ت  بمح�ولة  القمة  اإلى 
المرتدة  المعلوم�ت  ومت�بعة  احتي�ج�ته 
ال�شركة،  وخدم�ت  �شلع  يخ�ض  فيم�  عنه 
وتوقع طلبه وغيره� من الأمور من خالل 
والبحوث  الت�شويقية  المعلوم�ت  نظم 
جذب  مح�ولة  اإلى  ب�لإ�ش�فة  الت�شويقية، 
والإ�شه�ر  الدع�ية  اأنواع  ب�شتى  العمالء 
ال�شتج�بة،  �شرعة  مع  ح�ج�تهم  وا�شب�ع 
اأي توفير م� يحت�جونه في الوقت المطلوب 

من اأجل ك�شب مزاي� تن�ف�شية.
اإنت�ج  على  القدرة  ب�أنه�  المرونة  وتعرف 
واإدخ�ل  المنتج�ت  من  وا�شعة  مجموعة 
المنتج�ت  وتعديل  جديدة  منتج�ت 
الموجودة ب�شرعة، ف�شاًل عن ال�شتج�بة 

لحتي�ج�ت الزبون.
ال�شركة  قدرة  ب�أنه�  ب�لمرونة  يق�شد  كم� 
على ال�شتج�بة ال�شريعة للتغيرات المتعلقة 
التغيرات  اأو  المنتج  ت�شميم  بخ�ش�ئ�ض 

المتعلقة بحجم طلب�ت الزبون.
م�ش�يرة  على  القدرة  المرونة  وتت�شمن 
والح�ج�ت  الأذواق  فى  التغيرات 
خالل  من  وذلك  زبون  لكل  المنفردة 
المنتج�ت  ت�شميم  في  تغييرات  اإجراء 
مرونة  هي  الث�نية  والمرونة  المقدمة، 
على  ال�شركة  قدرة  وتعني  الحجم 
الطلب،  م�شتوي�ت  في  للتغير  ال�شتج�بة 
فوائد متعددة وذلك من خالل  له  وهذا 
ت�شكيلة  وتقديم  جديدة  منتج�ت  تقديم 
والت�شليم  ب�لحجم  والتحكم  وا�شعة 

ب�أوق�ت مختلفة.
المرونة  ع�مل  اأن  اإلى   )Denton( وي�شير 
ال�شتراتيجية  اإلى  قوي�  بعدا  ي�شيف 
بعدي  عن  ف�شال  لل�شركة  التن�ف�شية 
التكلفة والجودة، واأن ال�شرك�ت قد ت�شل 
البعدين  هذين  م�شتوى  في  تق�رب  اإلى 
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حي�ة  دورة  تن�ف�شية  ميزة  كل  وتملك 
حي�ة  لدورة  ب�لن�شبة  الح�ل  هو  كم� 

المنتج�ت الجديدة كم� يلي:

- مرحلة التقديم:
تعتبر من اأطول واأ�شعب المراحل لأنه� 
تتطلب تجنيد كل موارد ال�شركة، م�ديً� 

وب�شريً�، خ��شة خلق الأفك�ر.

- مرحلة التبني:
تبداأ  بحيث  الإنطالق  مرحلة  وهي 

ال�شركة في العمل وفق هذه الميزة.

- مرحلة التقليد:
التال�شي  في  تبداأ  المرحلة  هذه  في 
من  تقليده�  اإمك�نية  ب�شبب  والتق�دم 
اأخرى،  ميزة  لإيج�د  المن�ف�شين  قبل 

وهذا يمثل تهديدا لل�شركة.

- مرحلة ال�شرورة:
ظهور  ح�لة  في  تكون  المرحلة  هذه 
تقف ح�جزًا  واأ�ش�ليب جديدة،  تقني�ت 
وهذه  تتم��شى  ل  بحيث  الميزة  اأم�م 
يوؤدي  ف�لجديد  وب�لت�لي  التطورات، 
على  يفر�ض  بدوره  وهذا  تق�دمه�،  اإلى 
والتجديد  الجديد  عن  البحث  ال�شركة 

والتطوير له�.

2- نطاق التناف�ص اأو ال�شوق 
الم�شتهدف:

اأي مدى تو�شيع نط�ق الن�ش�ط وعملي�ت 
مزاي�  تحقيق  في  ت�ش�هم  التي  ال�شركة 

وفورات  بتحقيق  وذلك  تن�ف�شية، 
ب�لمن�ف�شين،  مق�رنة  التكلفة  في 
اإنت�ج  ت�شهيالت  تقديم  من  ك�ل�شتف�دة 
م�شتركة، خبرة فنية واحدة، ا�شتخدام 
قط�ع�ت  لخدمة  التوزيع  من�فذ  نف�ض 
�شوقية، اأو من�طق، اأو �شن�ع�ت مختلفة، 
اقت�ش�دي�ت  تحقيق  في  ي�ش�هم  مم� 
الحجم، كم� يمكن اأي�شً� للنط�ق ال�شيق 
تحقيق ميزة تن�ف�شية من خالل التركيز 
ب�أقل  وخدمته  معين  �شوقي  قط�ع  على 
تكلفة اأو تقديم منتج مميز له ويتحدد: 

نط�ق التن�ف�ض من خالل:
- القطاع ال�شوقي

ال�شركة،  مخرج�ت  تنوع  مدى  يعك�ض 
يتم  الذين  الزب�ئن  تنوع  وكذا 
بين  م�  الختي�ر  يتم  وهن�  خدمتهم، 
التركيز على قط�ع معين من ال�شوق اأو 

خدمة كل ال�شوق.
- درجة التكامل الأمامي

من  ع�ل  م�شتوى  تحقيق  خالل  من 
للمن�ف�شين  ن�شبة  الأم�مي  التك�مل 
الأقل  التكلفة  يمكن من تحقيق مزاي� 

اأو التميز.
- البعد الجغرافي

اأو الدول  يمثل عدد من�طق الجغرافية 
وي�شمح هذا  ال�شركة  تن�ف�ض فيه�  التي 
من  تن�ف�شية  مزاي�  تحقيق  من  البعد 
خالل تقديم نوعية واحدة من الأن�شطة 
جغرافية  من�طق  عدة  عبر  والوظ�ئف 

الميزة  هذه  اأهمية  وتبرز  مختلفة 
ب�لن�شبة للموؤ�ش�ش�ت التي تعمل على 
نط�ق ع�لمي، حيث تقدم منتج�ته� 

اأو خدم�ته� في كل اأنح�ء الع�لم.
- قطع الن�شاط:

بين  الترابط  مدى  عن  يعبر 
ظله�  في  تعمل  التي  ال�شن�ع�ت 
ال�شركة. فوجود روابط بين الأن�شطة 
�شن�ع�ت،  عدة  عبر  المختلفة 
لتحقيق  فر�ض  خلق  �ش�أنه  من 
يمكن  فقد  عديدة.  تن�ف�شية  مزاي� 
اأو  الت�شهيالت  نف�ض  ا�شتخدام 
والخبرات  الأفراد  اأو  التكنولوجي� 
التي  المختلفة  ال�شن�ع�ت  عبر 

تنتمي اإليه� ال�شركة.
تعمل ال�شركة على البحث عن الميزة 
قدراته�  تالئم  التي  التن�ف�شية 
بعد  تح�ول  ثم  ن�ش�طه�،  وميدان 
تت�شم  و�شوابط  مع�يير  و�شع  ذلك 
�شواب  درجة  لقي��ض  ب�لدين�ميكية 
على  والتعرف  المعتمدة.  الميزة 
ت�شبطه�، حتى  التي  والحدود  الإط�ر 

يتم تحقيق النت�ئج المرجوة.

معايير الحكم على جودة 
الميزة التنافسية

التن�ف�شية  الميزة  جودة  تتحدد 
رئي�شية،  عوامل  ثلث  خلل  من 

متمثلة في:
1 - م�شدر الميزة: 

هذا  وفق  التن�ف�شية  الميزة  وتنق�شم   
المعي�ر اإلى نوعين رئي�شيين:

- مزايـا تناف�شيــة من مرتبـة منخف�شة:
اليد  من  لكل  الأقل  التكلفة  مثل 
ي�شهل  اإذ  الأولية،  والمواد  الع�ملة 
قبل  من  ن�شبيً�  ومح�ك�ته�  تقليده� 

الموؤ�ش�ش�ت المن�ف�شة.
- مزايا تناف�شية من مرتبة مرتفعة:
مه�رات  �شرورة  تحقيقه�  ويتطلب 
وقدرات من م�شتوى مرتفع، وكذلك 
ال�شتثم�رات  من  طويل  مدى  على 
الم�شتمرة والمتراكمة في الت�شهيالت 

العدد
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الم�دية، والتعلم المتخ�ش�ض، والبحوث 
اأداء  والتطوير، والت�شويق. ويترتب على 
هذه الأن�شطة خلق مجموعة من الأ�شول 
�شكل  وفي  الملمو�شة  وغير  الملمو�شة 
�شمعة طيبة، عالق�ت وثيقة مع الزب�ئن، 

وح�شيلة من المعرفة المتخ�ش�شة.

2- عدد م�شادر الميزة التي تمتلكها 

ال�شركة:
ميزة  على  ال�شركة  اعتم�د  ح�ل  في   
تكلفة  ب�أقل  المنتج  واحدة مثل ت�شميم 
اأو القدرة على �شراء مواد اأولية رخي�شة 
التغلب  للمن�ف�شين  يمكن  ف�إنه  الثمن، 
على اأث�ر تلك الميزة و�شهولة مح�ك�ته�. 
اأم� في ح�ل تعدد م�ش�در الميزة، ف�إنه 

ي�شعب على المن�ف�ض تقليده� جميع�.

والــتــجــديــد  التح�شين  درجـــة   -3

الم�شتمر في الميزة:
مزاي�  خلق  نحو  الموؤ�ش�ش�ت  تتحرك   
جديدة وب�شكل اأ�شرع قبل قي�م الموؤ�ش�ش�ت 
ح�ليً�  الق�ئمة  الميزة  بتقليد  المن�ف�شة 
لذا يتطلب الأمر قي�م الموؤ�ش�ش�ت بتغيير 
تن�ف�شية  مزاي�  وخلق  القديمة  الميزة 

جديدة ومن مرتبة مرتفعة.

ال�شركة  تحوز  اأن  يكفي  ل 
ــى مـــيـــزة تــنــ�فــ�ــشــيــة  ــل ع
ــــل يــجــب  فـــحـــ�ـــشـــب، ب
بمقدوره�  يــكــون  اأن 
هــذه  اأداء  ــة  مــعــرف
ـــزة والــحــكــم  ـــي ـــم ال
عــلــيــهــ�، ويــتــم ذلــك 
ــــى  ـــنـــ�د اإل ـــت بـــ�ل�ـــش
تخت�ر  معينة  مع�يير 
وفقً� للقواعد المعمول 

به� في قط�ع الن�ش�ط.

اإلستـراتيجيــات 
الـتـنـــافـســيــــــــــــة 

في ظل استخدام 
تكنولوجيا المعلومات:

المعلوم�ت  تكنولوجي�  ا�شتخدام  اأ�ش�ف 
حققت  حيث  جديدتين  ا�شتراتيجيتين 
تن�ف�شية  مزاي�  خاللهم�  من  المنظم�ت 
واإ�شتراتيجية  ال�شلة  اإ�شتراتيجية  هم� 
اإلى  ب�لإ�ش�فة  هذا  المعلوم�تية،  القي�دة 
الإ�شتراتيجي�ت التقليدية المتمثلة فى قي�دة 
التك�ليف، التمييز والتركيز وفيم� يلي �شيتم 

ا�شتعرا�ض هذه الإ�شتراتيجي�ت.

1 - اإ�شتراتيجية قيادة التكلفة:
تن�ف�شية  مزاي�  الإ�شتراتيجية  تحقق هذه 
من خالل الرق�بة ال�ش�رمة على التك�ليف 
وهو م� يجعل المنظمة تحقق اأرب�ح اأكبر 
المعلوم�ت  ف�إن  لذا  من�ف�شيه�،  من 
للمنظمة  ت�شمح  التك�ليف  عن  الك�ملة 
التك�ليف  هذه  على  الأف�شل  ب�لرق�بة 
وتعطي المنظمة ميزة تن�ف�شية ل تتوافر 
لهم  تت�ح  ل  الذين  المن�ف�شين  من  لغيره 
كم�  التك�ليف.  عن  المعلوم�ت  هذه  مثل 
اأن المنظمة ت�شتخدم معلوم�ته� الداخلية 
خالل  من  تك�ليفه�  تخفي�ض  اأجل  من 

كف�ءة عملي�ت الإنت�ج والتوزيع.
 2 - اإ�شتراتيجية التمييز:

المنتج�ت  تمييز  اإلى  المنظم�ت  تهدف 
المن�ف�شين،  منتج�ت  عن  تقدمه�  التي 
دقيقة  معلوم�ت  اإلى  يحت�ج  التميز  وهذا 

تف�شيلية  معلوم�ت  مت�شمنة  ال�شوق  عن 
احتي�ج�ت  المن�ف�شين،  منتج�ت  عن 
الم�شتهلكين والمتغيرات البيئية المختلفة 
اجتم�عية،  اقت�ش�دية،  ك�نت  �شواء 
تكنولوجية، ومم� ل �شك فيه  اأو  �شي��شية 
اأنه ل يمكن توفير مثل هذه المعلوم�ت في 
بدون  المطلوبة  وب�لدقة  المن��شب  الوقت 

ا�شتخدام تكنولوجي� المعلوم�ت.

3 - اإ�شتراتيجية التركيز:
تحقق المنظمة الميزة التن�ف�شية في ظل 
التركيز  طريق  عن  الإ�شتراتيجية  هذه 
تحت�ج  وب�لت�لي  معين،  �شوقي  قط�ع  على 
طبيعة  عن  معلوم�ت  اإلى  المنظم�ت 
المن�ف�شين  وخ�ش�ئ�ض  المت�حة  الأ�شواق 
به� حيث يتم توفير وتحليل هذه المعلوم�ت 

ب��شتخدام تكنولوجي� المعلوم�ت.

 4 - ا�شتراتيجية ال�شلة )الرتباط(:
التن�ف�شية  ميزة  على  المنظمة  تح�شل 
مع  ومتميزة  قوية  عالقة  خالل  من 
العمالء، الموردين وهذا يتطلب معلوم�ت 
الترتيب�ت  الم�شتهلكين،  رغب�ت  على 
المحتملة  وعالق�ت  ب�لموردين  الخ��شة 
الح�شول  يتم  والتي  المن�ف�شين  مع 
التوا�شل  طريق  عن  منتظم  ب�شكل  عليه� 
ال�شدد  هذا  وفي  الم�شتمر،  الإلكتروني 
ت�ش�هم تكنولوجي� المعلوم�ت ب�شكل كبير 
بم�  المعلوم�ت  هذه  وتحليل  درا�شة  في 

يخدم اأهداف المنظمة.

5 - اإ�شتراتيجية قيادة المعلومات:
�شلع  من  المنتج�ت  قيمة  زي�دة  تتم 
المعلوم�ت  توفير  خالل  من  وخدم�ت 
والمعرفة الخ��شة به�، فعلى �شبيل المث�ل 
بع�ض  بتقديم  المنظم�ت  بع�ض  تقوم 
تت�شمن  للعمالء  المخت�شرة  التق�رير 
ال�شوق.  وعن  المنتج  عن  المعلوم�ت 
وتتع�مل بع�ض المنظم�ت مع موقعه� على 
الأخرى  اأنظمته�  وك�فة  الإنترنت  �شبكة 
وتقوم  ا�شتثم�راته�،  ه�م  جزء  اأنه  على 
المعلوم�ت  بك�فة  الأنظمة  هذه  بتزويد 
في  ترغب  التي  والعرو�ض  والن�شرات 

اإي�ش�له� اإلى الم�شتهلك.
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ا�شتخدام تكنولوجيا المعلومات لمواجهة هذه القوىالقوى التناف�شية

الموردينالقوى التف�و�شية للموردين اأف�شل  • اختي�ر 
الخلفي الرا�شي  ب�لتك�مل  الموردين  • تهديد 

للم�شترينالقوى التف�و�شية للم�شترين ال�شليم  • الختي�ر 
والختالف • التميز 

خطر المن�ف�شين الجدد
الجدد المن�ف�شين  دخول  على  قيود  • و�شع 

المنتج • تمييز 
التوزيع قنوات  اإلى  • الو�شول 

التن�ف�ص بين الموؤ�ش�ش�ت الق�ئمة
الف�علية  / • التكلفة 

لل�شوق • الو�شول 
متميزة خدم�ت  • تقديم 

الجديدة خطر المنتج�ت البديلة المنتج�ت  تطوير  زمن  تقلي�ض  في  المعلوم�ت  تكنولوجي�  ا�شتخدام   •
لإحالله� محل المنتج�ت الح�لية

تكنولوجيا المعلومات والقوى التنافسية
يظهر دور تكنولوجي� المعلوم�ت في دعم الميزة التن�ف�شية من خالل ت�أثيره� على القوى التن�ف�شية، وهذا م� يو�شحة الجدول اأدن�ه:

ا�شتخدام  كيفية  اإلى  اأعاله  الجدول  ي�شير 
توازن  تغيير  في  المعلوم�ت  تكنولوجي� 
اأن  يمكنه�  حيث  المنظمة،  ل�ش�لح  القوى 
اإلى  الجدد  المن�ف�شين  لدخول  قيدا  تمثل 
الحجم،  اقت�ش�دي�ت  خالل  من  ال�شوق 
لأخرى  �شن�عة  من  التحويل  تكلفة  زي�دة 
اإلى  الو�شول  وقيود  المنتج�ت،  وتمييز 
كم�  التوزيع.  قنوات  اأو  الرئي�شية  الأ�شواق 
توفر تكنولوجي� المعلوم�ت �شبك�ت ات�ش�لت 
التوا�شل  عملية  ي�شهل  مم�  ومب��شرة  فورية 

مع الأطراف الخ�رجية.

دور تكنـولـوجيـــا المعلـومــات 
في تحقيق الميزة التنافسية 

لشركات التأمين:
في المن�خ القت�ش�دي ال�ش�ئد ت�شعى معظم 
مركزه�  على  الحف�ظ  اإلى  المنظم�ت 
المعلوم�ت  تكنولوجي�  واأ�شبحت  التن�ف�شي، 
اإدارات  على  يجب  لذا  قوي�  تن�ف�شي�  �شالح� 
اأهمية هذا  تدرك مدى  اأن  الت�أمين  �شرك�ت 
ال�شالح في دعم وتحقيق الميزة التن�ف�شية، 
على  تقت�شر  تعد  لم  وظيفته�  واأن  خ��شة 
اإلى  يتعدى  بل  فقط  التك�ليف  تخفي�ض 
وال�شتمرار  البق�ء  على  المنظمة  م�ش�عدة 

في البيئة التن�ف�شية.

- تكنولوجيا المعلومات واأبعاد الميزة 
التناف�شية:

تكنولوجي�  تلعبه  الذي  الدور  تو�شيح  يمكن 
تن�ف�شية  ميزة  تحقيق  في  المعلوم�ت 
ل�شرك�ت الت�أمين وذلك من خالل م�ش�همته� 

الج�دة في ت�أثيره� على العن��شر الت�لية:

1 - جودة الخدم�ت: تكلف الجودة المتدنية 

الت�أمين  �شرك�ت  تقدمه�  التي  للخدم�ت 
الكثير من الخ�ش�ئر، حيث تلعب تكنولوجي� 
تح�شين  في  ه�مً�  دورًا  المعلوم�ت 
احتي�ج�ت  ك�فة  لتلبي  الخدم�ت  هذه 
ومتطلب�ت متلقي الخدمة وذلك من خالل 
العميل  على  الروتينية  العملي�ت  ت�شهيل 
وا�شتبداله� بعملي�ت ذات ط�بع دين�ميكي.

2 - ال�شيطرة على الأ�شواق: تعد تكنولوجي� 

المعلوم�ت من اأهم الو�ش�ئل التي ت�ش�عد 
المن�ف�شين  مواجهة  على  ال�شرك�ت 
�شهلت  حيث  ال�شوق،  اإلى  الدخول  في 
الح�شول  عملية  الحديثة  التكنولوجي� 
على اأية معلوم�ت عن اأي �شوق وب�شرعة، 
ب��شتخدام  الموؤ�ش�ش�ت  ت�شتطيع  وبذلك 
اأن  ومتطورة  حديثة  ات�ش�لت  �شبكة 
النق�ض  من  يع�ني  الذي  ال�شوق  تحدد 
اأمكن،  اإن  النق�ض  هذا  �شد  على  والعمل 
اأن تح�فظ الموؤ�ش�ش�ت على  كذلك يمكن 
الأنظمة  خالل  من  ال�شوق  في  وجوده� 

مط�لب  تلبية  من  تمكنه�  التي  الحديثة 
ب�شكل  عليه�  وال�شيطرة  المتغيرة  ال�شوق 

م�شتمر.

تكنولوجي�  تعد  والتطوير:  الإبداع   -  3
المعلوم�ت من اأهم الو�ش�ئل التى ت�ش�عد 
ال�شبق على  والتميز وتحقيق  الإبداع  على 
وذلك  الأعم�ل،  قط�ع  في  المن�ف�شين 
اأ�ش�ليب  ب��شتخدام  التميز  خالل  من 
اإدارية وتكنولوجي� حديثة �شواء في اإع�دة 
هند�شة العملي�ت، اأو التحول من ال�شف�ت 
الأوتوم�تكية  الأنظمة  اإلى  التقليدية 
الحديثة، اأو توفير بنية تحتية لالت�ش�لت، 

اأو توفير قواعد بي�ن�ت �ش�ملة وحديثة.

العملي�ت  توؤدي كف�ءة  العملي�ت:  كف�ءة   -  4

في  جوهرية  تح�شين�ت  اأحداث  اإلى 
الميزة  تحقيق  وب�لت�لي  ال�شركة  عملي�ت 
بتكنولوجي�  ذلك  في  م�شتعينة  التن�ف�شية 
تكنولوجي�  وترتكز  الحديثة  المعلوم�ت 
المعلوم�ت على فل�شفة التوجه اإلى ت�شويق 
ال�شلع  عر�ض  يمكن  حيث  ف�علية  اأكثر 
وعلى  الع�لمي  الم�شتوى  على  والخدم�ت 
مم�  ومك�ن،  وقت  اأي  وفي  اليوم  مدار 
اأ�شوق� جديدة ويخفف نفق�ت بن�ء  يوجد 
وكذلك  الترويج،  وم�ش�ريف  الأ�شواق 
التوا�شل مع الموؤ�ش�ش�ت الأخرى والزب�ئن 

اأينم� وجدوا.
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اإن النظمة واللوائح الخ��شة ب�لت�أمين معقدة 
ومتغيرة ب��شتمرار. لذلك يتوجب على �شرك�ت 
الجذري  التغيير  اإمك�نية  تواجه  لأن  الت�أمين 
اق�ش�ط  الح�شر(  ل  المث�ل  )�شبيل  فعلي 
الت�أمين ورا�ض الم�ل وال�شرائب اأي كل التبعي�ت 
تكن  ولم  التغيرات  هذه  لمثل  تحدث  قد  التي 
على  مبنية  الت�أمين  ل�شرك�ت  القديمة  النظم 
للقواعد  المتكررة  التغييرات  اإلى هذه  التكيف 
الت�أمين  وزارة  بو�شعه�  تقوم  التي  والأنظمة 
وي�أتي  الدول  من  دولة  لكل  الت�أمين  هيئ�ت  او 
ب�شهولة  يعمل  الذي  الرقمي  الت�أمين  دور  هن� 

بحث
التأمين الرقمى

أحمد محمود رضوان

الفصل الثالث

التنظيمية  التوجيهية  للمب�دئ  المتث�ل  على 
ب�شهولة وي�شر والحد من المخ�طر والقدرة على 
البطيء  التطور  من  الرغم  وعلى  المن�ف�شة. 
الرقمي  الت�أمين  الي  لالنتق�ل  يحدث  الذي 
ف�ن الكثير من من يعملون في �شن�عة الت�أمين 
الرقمي  النظ�م  الي  ب�لتحول  الن  يقومون 
المحمول  ا�شتخدام  مثل  علية،  والعتم�د 
ت�شمح  النترنت  �شبكة  على  مواقع  وت�شميم 
تقديم مط�لبه.  او  ت�أمينية  وثيقة  �شراء  بعملية 
والواقع اأن العديد من �شرك�ت الت�أمين قد بداأت 
البنية  ا�شتثم�رات كبيرة في  اإجراء  ب�لفعل في 
ال�شتع��شة عن  المث�ل،  �شبيل  على   - الرقمية 
ب�لبريد  الورقي  والبريد  اله�تفية  المح�دث�ت 
ذلك،  ومع  المحمول  وتطبيق�ت  الإلكتروني 
الك�مل  الحقيقي  الرقمي  التحول  معني  ف�إن 
عملي�ت  من  كال  ي�شمل  ان  الت�أمين  ل�شن�عة 
المك�تب الأم�مية والخلفية، اأي انه يتعين على 
المنظمة ب�أكمله� ان تعمل ب�شكل رقمي، وتقديم 
اأ�شرع  ب�شكل  الأ�شواق  اإلى  الت�أمينية  المنتج�ت 
وكل هذه  القوية.  للمن�ف�شة  م�شتعدة  تكون  واأن 
العوامل من عوامل المن�ف�شة يمكن اأن تقلل من 
المت�حة لخدمة  الموارد  قيمة الأق�ش�ط وتقليل 
العمالء. ولحل تلك الم�شكلة وتعظيم الأق�ش�ط 
الت�أمين  �شرك�ت  بع�ض  تقوم  المكت�شبة، 
الن�جحة علي تح�شين �شبكة التوزيع والتوا�شل 

المب��شرة مع العمالء حيثم� ك�ن ذلك ممكن�، 
مع الحف�ظ على �شبكة التوزيع القديمة. هذا 
قنوات  وتحفيز  تمكين  على  ي�ش�عد  النهج 
في  الوقت  تقليل  مع  لالت�ش�ل  متنوعة 
الت�شغيل،  تك�ليف  خف�ض  اأجل  ومن  الت�شوق. 
الن�جحة  الت�أمين  �شرك�ت  تحقيق  وبذلك 
خدمة  وتقديم  العملي�ت  وتب�شيط  التك�مل 
ب�شكل  التوا�شل  خالل  من  متفوقة  عمالء 
اأف�شل مع عمالئه�. مم� ي�ش�عد على حف�ظ 
ال�شركة على العمالء الح�لين وزي�دة القدرة 
الم�شتقبلين  العمالء  ي�شعد  قد  م�  فهم  على 

وال�شتج�بة ال�شريعة لحتي�ج�تهم.
�شوف  الف�شل  هذا  في  نقوم  �شوف  لذلك 
نقوم ب�شرح تف�شيل الخطوات الالزمة لتحول 
ال�شركة الي ال�شكل الرقمي وم�هي المتطلب�ت 
ال�شركة  ادارات  من  ادارة  لكل  بذلك  للقي�م 
وفي الف�شل الق�دم �شوف نقوم بتقدم حلول 
قبل  ولكن  اهلل،  �ش�ء  ان  وفع�لة  تقدم�  اأكثر 
لعملية  الالزمة  الخطوات  معرفة  في  البدء 
التحول الي الت�أمين الرقمي �شوف نلقي نظرة 
التقليدية  الت�أمين  �شرك�ت  عمل  نظ�م  علي 
الف�رق  ومعرفة  مق�رنة  اجراء  يمكن  حتي 
الت�أمين  التقليدي القديم ونظ�م  بين النظ�م 
الرقمي الحديث ومميزاته نظ�م عمل �شرك�ت 

الت�أمين التقليدي يت�شح من ال�شكل الت�لي:

اأخ�ش�ئى برامج اآلية التح�د الع�م العربى للت�أمين

)الجزء الثانى(

التحول إلى
التأمين الرقمى
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الق�نونية  الإدارة  مثل  نف�شه�  الت�أمين 
وادارة �شئون الع�ملين وهكذا....

�شبيل  على  الدارات  هذه  مه�م  ومن 
المث�ل: 

رواتبهم  واقرار  الموظفين  تعين  اأ . 
والمك�ف�آت الخ��شة بهم. 

لل�شركة  الداخلية  اللوائح  اعداد  ب . 
الموظفين  بين  العالقة  وتنظيم 

و�شركة الت�أمين.
ل�شركة  الداخلي  النظ�م  في  التدقيق  ت . 
الت�أمين ومعرفة نق�ط القوة وال�شعف فيه
الخ��شة  والوراق  الم�شتندات  حفظ  ث . 

ب�ل�شركة.
ج . تطوير وتح�شين الظروف الوظيفية

و�شروط  الق�نونية  ال�شي�غة  و�شع  ح . 
الوثيقة في وث�ئق الت�أمين.

قبل  الجديدة  الوث�ئق  كل  مراجعة  خ . 
بيعه� للجمهور.

الع�مـــــــة  الق�نونيـــــة  الإر�شــ�دات  واإعطـ�ء  د . 
المتعلقة ب�ل�شرائب والت�شويق ال�شتثم�رات 

وقوانين الت�أمين.

-الدارة المالية:
 من العملي�ت اله�مة والوظ�ئف الرئي�شية 

للإدارة المح��شبة والم�لية في ال�شركة

• تقديم التق�رير الم�لية الدورية لالإدارة 
والجه�ت الرق�بية ح�شب الطلب.

• تح�شيل اق�ش�ط الت�أمين.
• اإدارة النقد الن�تج عن عملي�ت الت�أمين 

من الأق�ش�ط.
• مت�بعة رواتب الموظفين.

والمخ�ش�ش�ت  الحتي�ط�ت  •  اإدارة 
الخ��شة ب�لمخ�طر المختلفة.

• مت�بعة �شداد م�شتحق�ت المط�لب�ت.
في  الق�ش�ط  اموال  ا�شتخدام   •
تلك  هي  الأجل:  ق�شيرة  ال�شتثم�رات 
التي يمكن تحويله� ب�شرعة و�شهولة اإلى 
الت�أمين  �شركة  وتقتنيه�  �ش�ئلة،  نقدية 
وبيعه�  فيه�  المت�جرة  بق�شد  ع�دة 

خالل الدورة.

ال�شكل ال�شابق )1-3(
التقليدي  النظ�م  يو�شح  كروكي  �شكل  هو 
هذا  يختلف  ب�لطبع  الت�أمين  �شرك�ت  في 
توجد  وقد  اخري  الي  �شركة  من  ال�شكل 
بع�ص  في  المختلفة  الدارات  بع�ص 
ال�شرك�ت مثل ادارة المخ�طر وقد ل توجد 
في  وب�لطبع  الأخرى  ال�شرك�ت  بع�ص  في 
مخ�شو�شة  ادارة  توجد  الكبرى  ال�شرك�ت 
ادارة  مثل  الت�أمين  انواع  من  نوع  لكل 
الت�أمين  وادارة  ال�شي�رات  علي  الت�أمين 
ف�شل  الي  المر  ي�شل  بل  الحي�ة  علي 
�شركة ب�أكمله� وخ��شة فرع الت�أمين�ت علي 
الحي�ة كم� هو المث�ل في جمهورية م�شر 
العربية حيث يوجد م�شر للت�أمين وم�شر 
للت�أمين  ال�شوي�ص  وقن�ة  الحي�ة  لت�أمين�ت 
ولكل  الحي�ة  لت�أمين�ت  ال�شوي�ص  وقن�ة 
منهم� له را�ص م�ل منف�شل وكي�ن منف�شل 
تم�م� عن بع�شه� البع�ص ولكن م� نتحدث 
علية هن� �شواء ك�نت �شركة الت�أمين خ��شة 
ف�ن  الحي�ة  علي  الت�مين  او  ب�لممتلك�ت 
كل  في  وموجودة  م�شتركة  ادارات  هن�ك 
اختلف  من  ب�لرغم  الت�أمين  �شرك�ت 
ال�شركة وهذه الدارات هي� ا�ش��شية ل غني 
او  الكبرى  الت�أمين  لل�شرك�ت  �شواء  عنه� 
وهي�  حي�ة  او  ك�نت  ممتلك�ت  المتو�شطة 
الي  تحويله�  والمطلوب  اي�ش�  ال�ش��شية 
ال�شكل الرقمي وال�شكل )3-1( يو�شح تلك 
الت�أمين  �شركة  داخل  الم�شتركة  الق�ش�م 

ونلحظ في ال�شكل ال�ش�بق م� يلي: 

شكل 3-1 نظام العملالتقليدي في �شركات التاأمين

1/3 هيكل �شركات التاأمين التقليدية: 

ق�شمين  الى  الت�أمين  �شرك�ت  هيكل  ينق�شم 
اأ�ش��شيين: 

اأوًل: القطاع الإداري:
ال�شركة  اأعم�ل  بجميع  يقوم  الذي  وهو 
ك�لإ�شدار  انواعه�  بمختلف  الدارية 
التي  الدارات  من  العديد  ويوجد  والمع�ينة 

تندرج تحت هذا الق�شم ونذكر منه�: 
-الدارة العليا:

مجل�ض  رئي�ض  علي  العلي�  الدارة  تحتوي 
عدد  يتبعه  والذي  الع�م  والمدير  الدارة 
من مديري الدارات مثل )مدير الت�شويق 
مدير  الع�ملين،  �شئون  مدير  والمبيع�ت، 
المدير  المعلوم�ت،  تكنولوجي�  ادارة 
الم�لي( والدارة العلي� له� مه�م وواجب�ت 

من اهمه�:
اأ. ادارة الن�شطة اليومية ل�شركة الت�أمين.
ب.العمل على تطبيق الخطط ال�شتراتيجية 

ل�شركة الت�أمين.
ج. تنفيذ توجيه�ت مجل�ض ادارة ال�شركة 

ورفع التقرير له.
-اإدارة ال�شئون الدارية:

المق�شود به� هن� هي الدارات الداخلية 
الدارات  جميع  بخدمة  تقوم  والتي 
والع�ملين الموجودين في �شركه الت�أمين 
ل�شركة  داخلية  خدم�ت  تقدم  انه�  اي 

الع�مليــن •  �شئــــون  اإدارة 
اإدارة الموارد الب�شريـــة• 
اإدارة ال�شئون الق�نونية• 

العدد
139
العدد
139
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• ا�شتخدام اموال الق�ش�ط في ا�شتثم�رات 
تحويله�  ي�شعب  التي  هي  الأجل:  طويلة 
اإلى نقدية �ش�ئلة في فترة وجيزة، وع�دة 
وتقتنيه�  اأكثر  اأو  �شنة  المدة  تكون  م� 

بق�شد الحتف�ظ.
في  الق�ش�ط  اموال  ا�شتخدام   •

ال�شتثم�رات العق�رية.
وهن�ك العديد والعديد من المه�م الأخرى 
طبع� ولكنن� كم� ذكرن� من قبل نحن نقوم 
اجراء  يمكن  حتى  المثلة  بع�ض  بعر�ض 
والنظ�م  التقليدي  النظ�م  بين  المق�رنة 

الرقمي في �شرك�ت الت�أمين

�شرك�ت  في  الدارية  الأجهزة  وتعتبر 
الجه�ز  لخدمة  مجندة  اأنه�  الت�أمين 
الإنت�جي حيث يعك�ض ذلك ب�لتبعية ت�أديته� 
للخدم�ت المختلفة للعمالء الذين ي�شترون 

ال�شلعة التي تنتجه�.

ثانيًا: القطاع الإنتاجي:
وث�ئق  واإ�شدار  ب�إنت�ج  يخت�ض  الذي  وهو   
ب�شركة  والمتعددة  المختلفة  الت�أمين 
الت�أمينية  المنتج�ت  وت�شويق  الت�أمين 
ويحتوي  المط�لب�ت.  ومع�لجة  المختلفة 
هذا القط�ع اأي�ش� على العديد من الدارات 

ونذكر الأهم منه� ك�لتي:

-ادارة الت�شويق:
والترويج  ب�لت�شويق  الت�أمين  �شرك�ت  تقوم   
والموؤ�ش�ش�ت  لالأفراد  المختلفة  لمنتج�ته� 
وهو  الت�شويق  قنوات  من  عدد  خالل  من 
اأو  ال�شركة  مقر  خ�رج  اأعم�له  اأغلب  جه�ز 
لت�شويق خدمة  العمالء  وراء  �شعيً�  فروعه� 

الت�أمين.

من  كبير  عدد  الت�شويق  لالإدارة  حيث 
المه�م نذكر منه� التي:

تلبي  جديدة  منتج�ت  تطوير  اأ. 
الح�ج�ت الت�أمينية المتغيرة.

ب.  الم�ش�ركة في المع�ر�ض المتخ�ش�شة.

الم�ش�ركة في الموؤتمرات المتخ�ش�شة. ت. 
الت�أمينية عن طريق  المنتج�ت  بيع  ث. 
طرق  وهي  الت�أمين(  بيع  )قنوات 

متعددة نذكر منه� التي:

به�  والمق�شود  المب��شر:  البيع   •
الت�أمينية  المنتج�ت  لبيع  و�شيلة  هو 
مب��شرة  الت�أمين  �شريحة  خالل  من 
التوا�شل مب��شرة مع  �شواء من خالل 
اأم من خالل مندوبي  الت�أمين  ط�لبي 

المبيع�ت الت�بعين ل�شركة الت�أمين.

•البيع من خالل مراكز الت�ش�ل: تقوم 
بع�ض  بت�أهيل  الت�أمين  �شرك�ت  بع�ض 
الت�أمينية  المنتج�ت  بيع  في  الموظفين 
اله�تف  عبر  الت�ش�ل  خالل  من 
الت�أمينية  ح�ج�تهم  وتلبية  ب�لعمالء 

واإتم�م البيع بطريقة احترافية. 

الت�أمين:  و�شط�ء  خالل  من  البيع   •
الت�أمين،  في  خبيرا  الو�شيط  ويعتبر 
والم�شورة  الن�شح  بتقديم  ويقوم 
له.  ب�لموؤمن  الخ��شة  العقود  ويبرم 
للموؤمن  وكيل  لهو  الت�أمين  و�شيط  ان 

له ولي�ض ل�شركة الت�أمين.

الت�أمين:  وكالء  خالل  من  البيع   •
لق�ء مق�بل م�دي  يقوم  الت�أمين  وكيل 
وبيع  لت�شويق  الت�أمين  �شرك�ت  بتمثيل 
التي  الأعم�ل  وجميع  الت�أمين،  وث�ئق 
الوكيل ع�دة لح�ش�ب �شركة  به�  يقوم 

الت�أمين اأو ب�لني�بة عنه�.

البيع عبر البنوك: اإحدى القنوات   •
اله�مة واإحدى ال�شتراتيجي�ت اله�مة 

اأ�شواق  ك�فة  تطبيقه�  اإلى  ت�شعي  التي 
الت�أمين في الع�لم بهدف زي�دة حجم 
اأق�ش�طه� الت�أمينية ون�شبة ح�شته� من 
التكلفة  خف�ض  اإلى  ب�لإ�ش�فة  ال�شوق، 
المنتج�ت  واأ�شع�ر  والبيع  الت�شويق 
الت�أمينية، وذلك عن طريق ال�شتف�دة 
من �شبك�ت فروع البنوك المنت�شرة في 
الو�شيلة  هذه  ب�عتب�ر  دولة  كل  اأنح�ء 
التي  البديلة  التوزيع  قنوات  اإحدى 

ت�ش�ند قنوات الت�شويق التقليدية.

-ادارة ا�شدار الوثائق والمطالبات: 
وتحديد  الت�أمين  وث�ئق  وت�شعير  • اعداد 

اق�ش�ط الت�أمين المن��شب له�.

على  والعمل  الت�أمين  وث�ئق  تطوير   •
ان�ش�ء وث�ئق ت�أمينية جديدة.

المط�لب�ت. ومع�لجة  • ا�شتقب�ل 
واأي  وجد،  اإن  الخ�ش�ئر،  مقدر  تقرير   •

م�شتندات �شرورية لإثب�ت المط�لبة.

ب�لغً�  اهتم�مً�  الت�أمين  �شرك�ت  تهتم  لذلك 
بجه�زه�  تعمل  التي  العن��شر  ب�ختي�ر 
الإنت�جي، كم� تعمل على توفير كل المك�ني�ت 
الجه�ز  طريق  عن  �شلعته�  لت�شويق  الالزمة 
حيث يعتبر هو الواجهة لأعم�ل ال�شركة لدى 

م�شتهلكي ال�شلعة. 
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2/3 فاعلية المنظمات التاأمينية:

من  الت�أمين  �شرك�ت  ف�علية  مفهوم  يعد 
تحقيق  مدى  قي��ض  في  المهمة  الموؤ�شرات 
مع  تكييفه�  اأو  ان�شج�مً�  لأهدافه�  المنظمة 
تعريف  يمكن  واأي�ش�  به�  تعمل  التي  البيئة 
الف�علية على اأنه� الدرجة التي ت�شتطيع فيه� 
المت�ح  اإط�ر  في  اأهدافه�  تحقيق  المنظمة 
النظ�م  هل  هن�  وال�شوؤال  امك�ني�ت  من  له� 
التقليدي الموجود في ال�شكل ال�ش�بق )1-3( 
الت�أمينية  للمنظم�ت  الف�علية  هذه  يحقق 
مواجهة  على  القدرة  له�  ي�شبح  بحيث 

الع�شر الرقمي الجديد.
)ل( هي  ب�لت�أكيد  • الج�بة 

ل�شرك�ت  التقليدي  النظ�م  لن  وذلك   -
على  القدرة  لديه�  يجعله�  ل  الت�أمين 
الع�شر  مع  والنمو  والتكيف  البق�ء 
الرقمي الجديد ول ي�شتطيع ان يحقق 
المحيطة،  التغيرات  ظل  في  اهدافه� 
ان  الت�أمين  �شرك�ت  على  يجب  لأنه 
مع  اأهدافه�  بلوغ  اإط�ر  في  تتع�مل 
اأو�ش�ط بيئية متغيرة ولم تعد موجودة 
ظل  في  البق�ء  ت�شتطيع  لكي  لذلك 
التغيرات  تلك  مواكبة  التغيرات  تلك 

والتطور للت�أقلم معه�.
ام� ب�لن�شبة للقدرة على تحقيق الهداف:

ل�شرك�ت  الهداف  من  نوع�ن  يوجد   -
الأهداف  هو  الول  النوع  الت�أمين 
الر�شمية التي يمكن معرفته� الطالع 
الر�شمية  الوث�ئق  خالل  من  عليه� 

ل�شركة الت�أمين.
ام� النوع الث�ني فيتمثل في الأهداف العملية 
الإنت�ج  بموؤ�شرات  تتمثل  التي  الفعلية  اأو 
والإنت�جية وكمية ونوعية وحجم المخرج�ت 
الت�أمين وذلك  التي تقدمه� �شركة  الخدمية 
خالل مدة زمنية معينة ويمكن اإن تعطي هذه 
اإخ�ش�عه�  بعد  وخ��شة  بنوعيه�  الموؤ�شرات 
تحقيق  مدى  عن  حقيقية  �شورة  للتحليل 

المنظمة لأهدافه�.
الت�أمين  �شرك�ت  ت�شتطيع  هل  هن�  وال�شوؤال 
التقليدية تحقيق اهدافه� في ظل المتغيرات 

الرقمية الجديدة.
• والج�بة )�شوف تكون في غ�ية ال�شعوبة 

بل وم�شتحيل(.

التقليدي  ب�ل�شكل  الت�أمين  �شرك�ت  ان 
اإذا  اهدافه�  تحقيق  ت�شتطيع  لن  القديم 
التقليدية  النظم  ا�شتخدام  على  ا�شتمرت 
علي  يعمل  الرقمي  الت�أمين  ا�شتخدام  ان  بل 
زي�دة قدره المنظمة على التنبوؤ ب�لم�شكالت 
تواجه� في  �شوف  التي  والخ�رجية  الداخلية 
ب�ل�شيطرة  الكفيلة  ال�شبل  واإيج�د  الم�شتقبل 
على  القدرة  له�  واي�ش�  الإمك�ن  قدر  عليه� 
تحقيق الأهداف وزي�دة قدرته� على تحقيق 
الت�أمين  �شرك�ت  علي  لذلك  العمالء.  ر�ش� 
تواكب  لكي  الرقمي  ال�شكل  الي  تتحول  ان 
البيئة  في  تحدث  التي  التغيرات  تلك  جميع 
المحيطة واأي�ش� للتمكن من تحقيق اأهدافه� 
خطوات  هن�ك  بذلك  نقوم  ولكي  ب�لك�مل. 
الرقمي،  ال�شكل  الي  للتحول  اتخذه�  يجب 
وهذه الخطوات تختلف من اإدارة الي اخري 
�شركة  في  الإدارات  كل  من  المطلوب  ولي�ض 
الت�أمين ان تتحول الي ال�شكل الرقمي ولكن 
الي  تغيره�  يجب  اأ�ش��شية  ادارات  هن�ك 

ال�شكل الرقمي.

المط�لب�ت  انه�ء  واأي�ش�  الت�شغيلية. 
اخت�ش�ر  طريق  عن  �شريع  وقت  في 
الخطوات )الإبالغ - التحقيق - الثب�ت 
عن  ح�لته�  ومت�بعة  القرار(  اتخ�ذ   -
ال�شركة  او برن�مج  ال�شركة  طريق موقع 
ولكي  المحمول،  اله�تف  على  الموجود 
هذه  اإلى  والو�شول  تحقيق  الي  ن�شل 
ا�شتخدام  ال�شروري  من  ف�نه  الأهداف 
ال�شليمة  والت�ش�لت  المعلوم�ت  حلول 
وجه.  اأكمل  علي  الوظيفة  بهذه  للقي�م 
الخطوات  ب�لتف�شيل  الف�شل  هذا  يحلل 
الرقمي.  النظ�م  الي  للتحول  الأ�ش��شية 
حدة  على  اإدارة  لكل  نتعر�ض  و�شوف 
وكم�  جديد،  رقمي  �شكل  اإلى  وتحويله� 
الإدارات  كل  لي�شت  قبل  من  ذكرن� 
الرقمي  ال�شكل  الي  التحول  الي  تحت�ج 
العمل  قلب  هي  التي  الإدارات  فقط  بل 
نتعر�ض  و�شوف  الت�أمين  �شرك�ت  في 
الف�شل  هذا  في  الأ�ش��شية  لالإدارات 
الق�دم  الف�شل  في  ام�  اهلل  �ش�ء  ان 
)الف�شل الرابع( �شوف نقدم حلول اأكثر 
للبدء  طريقة  اأف�شل  اإن  وفع�لية،  تقدم� 
ب�لتحول الي الت�أمين الرقمي هي تحديد 
بعينه�.  الت�أمين  �شركة  وهيكل  بنية 
النظر  المهم  من  بذلك،  القي�م  وعند 
كم�  وا�شتر�ش�ديه  مرجعية  نم�ذج  في 
نموذج  يقدم  والذي   )2-3( ال�شكل  في 
يجب  والتي  اله�مة  لالإدارات  مرجعي 
من  يمكن  الت�أمين  �شرك�ت  في  تحويله� 

خالله ال�شتر�ش�د به.

3/3 التحول الي التاأمين الرقمي:

الي  الن�جحة  التحول  عملية  تتطلب 
الت�أمين الرقمي الي روؤية قوية في مج�ل 
�شرك�ت  تمكن  التي  والحلول  الأعم�ل 
ا�شتراتيجيته�  تحقيق  من  الت�أمين 
الوقت  في  الأجل  والطويلة  المتو�شطة 
اإي  الذي تتع�مل مع المب�درات الفورية. 
م�شتمرة  عملية  هي  التحول  عملية  ان 
وفهم  وعي  ويتطلب  الموؤ�ش�شة  قلب  في 
لمج�ل الأعم�ل والعملي�ت وينبغي تب�شط 
تغيير وتو�شيع وظ�ئف النظ�م حتى يمكن 
�شهلة  بطريقة  التحويل  بعملية  القي�م 
وحده�  التكنولوجي�  ان  حيث  و�شل�شة 
التكنولوجي�  ان  بل  �شيء  كل  هي�  لي�شت 
الرقمي  الت�أمين  اإن  تمكين.  ع�مل  هي 
لديه القدرة على فهم م� يمكن اأن ي�شعد 
احتي�ج�تهم  تلبية  فقط  ولي�ض  العمالء 
توفير  نف�شه  الوقت  وفي  الأ�ش��شية، 
من  العمالء  لطلب�ت  �شريعة  ا�شتج�بة 
ال�شحيح  الت�أميني  المنتج  تحديد  حيث 
ت�شليمه  واإمك�نية  للعميل  والمن��شب 
مم�  ال�شحيحة  القنوات  خالل  من 
الكف�ءة  ويعزز  العمالء  ولء  ك�شب  يعزز 
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4/3 خطوات التحول اإلى التاأمين الرقمي:

اأول يجب تحليل الإجراءات الموجودة داخل 
الوث�ئق  )اإدارة  واله�مة  الأ�ش��شية  الإدارات 
والمبيع�ت  الت�شويق  اإدارة  والمط�لب�ت- 
الت�أمين(  اإع�دة  اإدارة  الم�لية-  الإدارة   -
والدورة الم�شتنديه وت�شنيفه� وتحويله� اإلى 

عملي�ت منطقية ومنه� الي ال�شكل الرقمي

مع  البي�ن�ت  تتب�دل  التي  الواجه�ت   •
العملي�ت الداخلية الأخرى اأو الكي�ن�ت 

الخ�رجية.
العملية  هذه  لتنفيذ  الالزمة  الموارد   •

�شواء ك�نت م�دية اأو م�لية اأو ب�شرية.
الدارات الرئيــ�شيــة داخــل �شركـــــــــــــة 

الت�أمين هي:

العلي�. • الدارة 
الوث�ئق. وا�شدار  الكتت�ب  • ادارة 

المط�لب�ت.  • اإدارة 
العمالء. خدمة  • ادارة 
الت�أمين. اإع�دة  • ادارة 

الم�لية. • الدارة 
الب�شرية.  الموارد  • ادارة 
المعلوم�ت. نظم  • ادارة 

والمبيع�ت. الت�شويق  • ادارة 

يمكن  حيث  المعلوم�ت  نظم  ادارة  مع 
التق�رير لالإدارة نظم  ا�ش�فة وظيفة اعداد 
المعلوم�ت �شواء ك�نت هذه التق�رير خ��شه 
لعمالء  او  لل�شركة  الداخلية  ب�لإدارات 
الت�أمين و�شوف نتعر�ض بقليل من التف�شيل 
وتوجد  التق�ريرالمختلفة0  هذه  وظيفة  عن 
اي�ش� بع�ض الدارات التي تعمل في الخلف، 
التي  الأخرى  الدارات  بع�ض  عك�ض  على 
الت�أمين،  عمالء  مع  مب��شر  ب�شكل  تتع�مل 
التحتية  البنية  في  تعمل  الدارات  وهذه 
ادارة  المث�ل  �شبيل  علي  الت�أمين  ل�شركة 
يتم  خالله�  من  والتي  الب�شرية(  )الموارد 
ذات  المتخ�ش�شة  الب�شرية  الموارد  توفير 
داخل  لتعينهم  ادارة  لكل  الع�لية  الكف�ءة 
�شركة الت�أمين . اإن طبيعة الن�ش�ط الذي تقوم 
الرئي�شية  المع�لجة  محور  هو  اإدارة  اأي  به 
عند القي�م بعملية التحول. وعلى الرغم من 
اأن كل ن�ش�ط في �شركة الت�أمين هو فريد من 
نوعه، ف�نه يجب تحديد الأن�شطة لكل عملية 
العملي�ت  بع�ض  ويوجد  على حدة  اإدارة  لكل 
الإدارات  بين  م�  م�شتركة  تكون  قد  التي 
ويجب  التحول  عملية  ت�شهل  مم�  وبع�شه� 
ب�لتحول  القي�م  عند  العتب�ر  في  اخذه� 

وذلك لتجنب التكرار. 

اأمثلة على العملي�ت التي قد تحدث داخل 
اأحد اأو بع�ص الإدارات:

خدمة  على  الح�شول  طلب  عملية   •
ت�أمينية من العمالء )اإدارة الت�شويق(.

بتحول  الخ��شة  وهي  التحويل،  عملية   •
المط�لب�ت  بوف�ء  الخ��شة  الأموال 

)اإدارة المط�لب�ت(.

• عملية التح�شيل، والتي من خالله� يتم 
تح�شيل الإق�ش�ط )الإدارة الم�لية(.

اإن�ش�ء التق�رير والتي من خالله�  • عملية 
المراقبة  واأن�شطة  الإدارة  منه  ت�شتفيد 

الإدارية )اإدارة نظم المعلوم�ت(.

الف�شل  هذا  في  اهلل  ب�أذن  نتن�ول  و�شوف 
التغير  يجب  التي  الإدارات  ب�لتف�شيل 
الرقمي  النظ�م  األي  التقليدي  النظ�م  من 
 )2-3( ال�ش�بق  ال�شكل  في  مو�شح  هم  كم� 
توؤديه�  التي  الن�شطة  بع�ض  الي  ب�لإ�ش�فة 

بع�ض الدارات الأخرى.

شكل 3-2 الإدارات الهامة المطلوب تحويلها الى ال�شكل الرقمى

 لذلك يجب الأخذ في العتب�ر وتجهيز 
م� يلي لكل اإدارة:

والمه�م  اأدارة  كل  الأن�شطة  معرفة   •
الخ��شة به� والعملي�ت الفرعية.

 )flowchart( العمل  �شير  نموذج  عمل   •
اأو ت�شل�شل الأن�شطة.

تحتوي  التي  الورقية  الم�شتندات   •
في  نفذت  قد  التي  العملي�ت  على 
اإن  �شئنه�  من  والتي  الإدارة  هذه 
اإدارة  كل  في  الم�شتندية  الدورة  تبين 

وكيفية �شير العمل به�.
الملف�ت  اأو  البي�ن�ت  قواعد  اإعداد   •
الم�شتخدمة للتخزين اأو مع�لجة اأخرى.

الداعمة  العملي�ت  بع�ض  اأي�ش�  هن�ك 
اعداد  هي  الرقمي  الت�أمين  لنظ�م  واله�مة 
دمجه�  يمكن  والتي  والتق�رير  الح�ش�ئي�ت 
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5/3 اإدارة خدمة العمالء

تعتبر اإدارة خدمة العمالء من اهم الإدارات 
العمالء  ام�م  ال�شركة  واجهة  تعتبر  لأنه� 
ب�دئ  وفي  الم�شتقبليين،  او  الح�ليين  �شواء 
ت�شع  اإن  الت�أمين  �شركة  على  يجب  الأمر 
مع�يير وم�شتوي�ت خدمة نموذجية مثل تلك 
التي تقوم بتقديمه� ال�شن�ع�ت الأخرى لن 
الخدمة  هذه  نوعية  نف�ض  يتوقعون  العمالء 
المقدمة  الخدم�ت  م�شتوي  في  الح�ل  كم� 
اإلى  العمالء  يحت�ج  حيث  مثال.  البنوك  في 
بهم  الخ��شة  الت�أمين  وث�ئق  عن  ال�شوؤال 
اأنهم  عليه�  الت�أمين  يتم  التي  والمخ�طر 
وع�لية  ب�شيطة  وخدم�ت  منتج�ت  يريدون 
الت�ش�ل  عند  العمالء  ويتوقع   - الجودة 
ال�شتج�بة  بهم  الخ��شة  الت�أمين  ب�شركة 
ل�شتف�ش�راتهم وحل م�شكلتهم بطريقة فورية 
وعلي مدار 24 �ش�عة �شبع اأي�م في الأ�شبوع، 
خدمة  مركز  اإن�ش�ء  طريق  عن  يتم  وذلك 
الي  لال�شتج�بة  اله�تف  خطوط  عبر  عمالء 
�ش�خن  خط  اإن�ش�ء  واأي�ش�  العمالء،  طلب�ت 
خ��ض لهم ي�شتطيع تلبية ا�شتف�ش�راتهم علي 
هذه  خالل  من  اأي�ش�  ويمكن  اليوم،  مدار 
الح��شب  جه�ز  علي  برامج  اإن�ش�ء  الإدارة 
الآلي يتم من خالله� ت�شجيل طلب�ت العمالء 
و�شكواهم وا�شتف�ش�راتهم ولي�ض هذا فقط 
ويمكن  المك�لم�ت  وت�شجيل  بل 
اإن�ش�ء  هذا  كل  وراء  من 
بيــــ�نــ�ت  قـ�عــدة 

كبيرة جدا يتــم مـــــن خالله� تحليل البي�ن�ت 
وت�شجيل معلوم�ت عن عدد كبير من العمالء 
فيم�  لهم  الت�شويق  خدم�ت  تقديم  يمكن 
اإن�ش�ء  اأي�ش�  العتب�ر  في  الأخذ  يجب  بعد. 
النترنت  �شبكة  طريق  عن  للدرد�شة  خط 
اأحد  اإلى  التحدث  خالله�  من  يمكن 
اأ�شئلة  على  لالإج�بة  العمالء  خدمة  ممثلي 
لهذه  الت�شجيل  اأي�ش�  ويتم  المت�شل  العميل 
للقي��ض  بعد  فيم�  ل�شتخدمه�  المح�دث�ت 
ومعرفة  العمالء  خدمة  ر�ش�  مدي  على 
الأ�شئلة ال�ش�ئعة التي قد تتكرر ب�ل�شتمرار 
اأي�ش�  تكون  الحية  الدرد�شة  اأهمية  اإن 
الدرد�شة  نظ�م  يوفر  حيث  للعميل  مريحة 
الو�شول  اإمك�نية  للعمالء  الإنترنت  عبر 
غ�لب�  النتظ�ر  اأوق�ت  للم�ش�عدة.  الفوري 
الت�ش�ل،  مركز  من  بكثير  اأقل  تكون  م� 
م�  اإلى  للو�شول  ب�شهولة  للعمالء  ويمكن 
طلب  اإلى  ال�شطرار  من  الألم  دون  يريد 
الخط  على  والنتظ�ر  العمالء  خدمة  رقم 
اأي�ش�  العمالء،  بخدمة  الخ��ض  اله�تف 
نفق�ت  تخفي�ض  على  تعمل  الحية  الدرد�شة 
مركز الت�ش�ل الإجم�لي عن طريق خف�ض 
تزيد من  اأنه�  كم�  اله�تف.  ف�تورة  تك�ليف 
الكف�ءة من خالل ال�شم�ح لممثلي الدرد�شة 
الحية للتع�مل مع درد�ش�ت متعددة في وقت 
توظيف  اإلى  الح�جة  من  يقلل  مم�  واحد، 
المزيد من الممثلين. واأي�ش� يعمل علي جعل 
اله�تف،  على  اأقل  وقت  ق�ش�ء  الموظفين 
الحية  الدرد�شة  لأهمية  الث�لث  ال�شبب 
الع�م  التج�ه  اإن  المبيع�ت  تزيد  اأنه�  هو 

الت�شويق  منتدي�ت  في  الت�أمين  عمالء  بين 
على  المب��شرة  الدرد�شة  اأن  هو  والمدون�ت 
اإلى  عموم�  توؤدي  اأن  يمكن  الويب  موقع 
تح�شين اأرق�م المبيع�ت وهن�ك العديد من 
الدرا�ش�ت التي اأثبتت ذلك، والمفت�ح هو اأن 
معه  التع�مل  يمكن  �شخ�ض  لديهم  العمالء 
ال�شخ�ض  وهذا  لل�شراء  فوري  قرار  واتخذ 

ي�ش�عد على التخل�ض من التردد.

خدمة  لالإدارة  الفعالة  الخطه   1/5/3

العمالء:
بمعرفة  الق�دمة  الخطوات  في  نقوم  �شوف 
اإن  العمالء  لخدمة  خطة  اإن�ش�ء  كيفية 
ت�أمينية  تقديم خدمه عمالء  ت�ش�عدك على 

م�شتمرة ذات تن�ف�شية ع�لية.

العدد
139
العدد
139



22 ديسمبر )كانون األول ( - 2018العام الخامس والثالثون 

الخطوة الأولى: مقابلة العمالء
فهم  على  للح�شول  العمالء  مق�بلة 
ومع  ال�شركة  مع  لتج�ربهم  عميق 
من  ونطلب  المن�ف�شة.  ال�شرك�ت 
للخدمة  توقع�تهم  و�شف  العمالء 
اأي  اكت�ش�ف  ومح�ولة  ال�شركة،  في 
الحتي�ج�ت لم تلبى بعد. اإجراء عمليه 
من  متنوعة  مجموعة  ب��شتخدام  م�شح 

اأ�ش�ليب الم�شح، بم� في ذلك المق�بالت 
ال�شتق�ش�ئية  الدرا�ش�ت  ال�شخ�شية، 
على الإنترنت والتركيز على مجموع�ت 

محددة ثم النتق�ل الي اخري. 

بين  م�  الف�شل  يمكن  حتى  وهكذا 
عملء  اأنواع  من  نوع  كل  احتي�ج�ت 

الت�مين على حدة.

شكل 3-3
الخطة المقترحة لالإدارة خدمة العمالء

الخطوة األولى
مقابلـة العمالء

الخطوة الثانية
اأجراء تحليـل �شامـل 

للعمليات الحالية 
في ال�شركة

الخطة المقترحة لخدمة العمالء

الخطوة الثالثة
اإن�شاء جدول ي�شجل

 خدمة العمالء

الخطوة الرابعة
تطبيق قائمة 

ال�شتراتيجيات 
الممكنة

الخطوة الخامسة 
تطبيق ال�شتراتيجيات 

التي تم اخيارها

الخطوة الثانية: اجراء تحليل �شاملة

للعملي�ت  �ش�مل  تحليل  ب�أجراء  نقوم 
على  التركيز  مع  ال�شركة،  في  الح�لية 
مخطط�ت  ور�شم  العميل.  خدمه  عن�شر 
التي  الح�لية  الطريقة  تو�شح  بي�نية 
اإثن�ء  العمالء  خدمة  موظفو  به�  يتع�مل 
بكت�بة  ونقوم  العمالء.  مع  تف�علهم 
و�شف عملية تجربة العمالء في ال�شركة 
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الخطوة الرابعة:
تطبيق ال�شتراتيجيات الممكنة

لتح�شين  الممكنة  ال�شتراتيجي�ت  اإن 
ت�شميم  اإع�دة  ت�شمل  العمالء  خدمة 
وبرامج  الم�دية،  والم�ش�ح�ت  العملي�ت، 
الع�ملين، وطرق تقديم الخدم�ت  تدريب 
اأو برامج تحفيز الع�ملين في هذا الق�شم 
يتم  �شوف  التي  الم�دية  والمك�ني�ت 
ا�شتخدام�ه للتطبيق ق�ئمة ال�شتراتيجي�ت 
مع  متم��شية  اختي�ره�  تم  والتي  الممكنة 
لم  التي  والحتي�ج�ت  العمالء  توقع�ت 
تلبى حتى الآن وبعد فتره من الوقت نقوم 
ب�أعداد المق�بالت مع العمالء مره اأخرى 
لنقي�ض النت�ئج لمعرفه اإذا ك�ن هن�ك �شيئ� 
ت�شميم  اإع�دة  اأو  ا�ش�فته،  يمكن  جديدا 
�شيء م�، اأو الق�ش�ء على �شيء من الروتين 
في المع�مالت اليومية. ويمكن معرفة اإذا 
ك�نت تطبيق ال�شتراتيجي�ت الجديدة هي 
ب�لفعل فع�لة ام ل وان لم يكن يتم اتخ�ذ 

خطوات اخري لتحقيق اأف�شل ف�علية.

من وجهه نظر العمالء ومن وجهه نظر 
الموظفين  ب�شوؤال  ونقوم  الموظفين. 
هذه  في  للم�ش�عدة  الأم�مي  المكتب  في 
اأكثر  يعرفوا  الموظفين  هوؤلء  الخطوة 
الواجهة  في  لأنهم  اأكثر  خبرة  ولديهم 
�شيقومون  العمالء  مع  اأكثر  ويتع�ملوا 
الكيفية  حول  �شحيحة  �شوره  ب�إعط�ء 
التي تعمل به� من�فذ خدمة العمالء في 
معهم  التع�مل  وكيفية  الت�أمين  �شركة 

واأكثر الأ�شئلة ال�ش�ئعة.

الخطوة الثالثة:
جدول خدمة العمالء

اإن�ش�ء جدول ي�شجل خدمة العمالء واأهم 
مق�بالت  في  اكت�شفت  التي  العوامل 
كل  في  ال�شركة  اأداء  ومعدل  العمالء، 
اإع�دة  اأو  الت�أمين  مج�لت  من  مج�ل 
الت�أمين. ا�شتخدم هذا المخطط لتحديد 
ال�شعف  ونق�ط  القوة  نق�ط  معرفة 
للعمالء  تقديمه�  يتم  التي  الخدمة  في 
القوة  نق�ط  على  التركيز  يتم  وب�لطبع 

وتح�شين نق�ط ال�شعف .

الخطوة الخام�شة:
التطبيق النهائي لال�شتراتيجيات 
تم  التي  ال�شتراتيجي�ت  بتطبيق  نقوم 
من  الت�أكد  بعد  نه�ئي  ب�شكل  اختي�ره� 
ف�عليته، ونقوم بقي��ض المزيد من النت�ئج 
يرام.  م�  على  �شيء  كل  ان  من  لت�أكد 
ويجب  يمر،  اإن  الوقت  لبع�ض  وال�شم�ح 
الخدمة  جودة  قي��ض  اإجراء  الإدارة  على 
اأ�ش��شي  كجزء  العمالء  من  الفعل  وردود 
اأن  يجب  العمل.  في  للجميع  الخبرة  من 
تكون هذه المعلوم�ت مت�حة ومفهومة من 

قبل الجميع، بغ�ض النظر عن م�شتواهم.
جيد  عمالء  خدمة  مركز  ان�ش�ء  ان 
يحت�ج  العمالء  خدم�ت  تلبية  ي�شتطيع 
لتقديم  وذلك  ب�ل�شتمرار،  التطوير 
العمالء  مع  للتع�مل  طريقة  اأف�شل 
تواجههم  قد  م�ش�كل  اأي  واحتواء 
وبذلك  طلب�تهم  انج�ز  في  وال�شرعة 
اهتم�م  محط  انه  الت�أمين  عميل  ي�شعر 
التع�مل  في  �شعوبة  يجد  فال  ال�شركة 
هذا  ولء  �شم�ن  الوقت  نف�ض  وفي  معه� 

العميل لل�شركة.

العدد
139
العدد
139
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ف�لمن�ف�شة  المحيطة  الظروف  ح�شب 
في  كبير  دور  له�  ك�ن  المث�ل  �شبيل  على 
تغير الكثير من الأفك�ر لت�شب في النه�ية 
لم�شلحة عمالء الت�أمين ومنه� علي �شبيل 
المث�ل تخفي�ض ق�شط الت�مين وهي تعتبر 
طريقة من طرق الت�شويق اي�ش�، وكل هذه 
تعتبر مح�ولت ل�شتهداف اأكبر عدد من 
العمالء، وكل ذلك في ظل غي�ب الهتم�م 
الت�أمين.  لعميل  الفعلية  ب�لحتي�ج�ت 
انتق�دات  عدده  القديم  الأ�شلوب  ولهذا 

اأهمه� هي:

يفقد  الت�شويق  في  الأ�شلوب  هذا  اإن   •
الإنت�ج  جه�ز  في  الثقة  العميل 
ات�ش�ل  وجود  لعدم  الت�أمين  ل�شركة 
بين  والوا�شح  والم�شتمر  ال�شليم 

العميل وال�شركة من خالل المنتج
و�شط�ء  به�  يوجد  الأ�شواق  بع�ض  • اإن 
فقط  اأفراد  �شكل  على  ولكن  ت�أمين 
لي�ض لهم ولء ل�شركة معينة ويقومون 
ول  الت�أمين  ل�شركة  العميل  بتقديم 
الت�أمينية  الخدمة  بمب��شرة  يقومون 

6/3 اإدارة الت�شويق 

تقع اأهمية اإدارة الت�شويق في اأنه� ت�ش�عد 
واكت�ش�ب  فهم  على  الت�أمين  �شركة 
العملء  وتحديد  العملء  احتي�ج�ت 
ب�لحمــــلت  والقيـــــــ�م  الم�شتهدفيـــــــن، 
الخ��شــــــة  والعــــــــــرو�ص  الإعلنيـــــــــــــة 
القيـــــــــ�م  ولكن  الت�أمينية،  ب�لمنتج�ت 
التقليديــة  ب�لطرق  الت�شويــــق  بعملية 
القديمة لم تعد ك�في بل يجب ا�شتخدام 
بعملية  نقوم  و�شوف  الرقمي،  الت�شويق 
الت�شويق  بين  الف�رق  لمعرفة  مق�رنة 
ومدى  الرقمي  والت�شويق  التقليدي 

ت�أثير ذلك على العملية الت�شويقية

1/6/3 الت�شويق التقليدي

تطبيق  هو  التقليدي  الت�شويق 
اإلى  تهدف  وا�شتراتيجي�ت  لتكنيكي�ت 
الت�أمينية  المنتج�ت  مبيع�ت  زي�دة 
مب��شرة  بطريقة  المبيع�ت  خلل  من 
اأو  الطرق  في  الإعلن�ت  اأو  للعملء، 
وال�شحف  والراديو  التليفزيون  في 

المطبوع�ت  اإلى  ب�لإ�ش�فة  والمجلت، 
النت�ئج  واأي�ش�  ك�لبرو�شورات  الورقية 
والتي  ال�شنوية  والهداي�  والأجندات 
ب�شكل  الت�أمين  �شرك�ت  بطب�عته�  تقوم 
م�شتمر ودوري والتي له� تكلفة ب�هظة، 
وتكلف �شرك�ت الت�أمين مبلغ كبيرة من 
مكلفة  الطرق  هذه  ك�نت  وان  الموال، 
الطريقة  بهذه  الت�شويق  ولكن  ب�لفعل 
�شروري وذلك ب�شبب انخف��ص الإقب�ل 
وجود  عدم  �شببه  الت�أمين  �شراء  علي 
فتلك  الجمهور  لدي  ت�أميني  وعي 
قديمة  اأو  مكلفة  ب�دت  وان  الطرق 
ولكنه� �شرورية جدا لأنه� تزيد الوعي 
علي  فيقبلون  العملء  لدي  الت�أميني 
تبقي  ول�شوف  الت�أمين،  بوال�ص  �شراء 
لأنه�  هي  كم�  الت�أمين  �شرك�ت  عليه� 
من  عدد  اإقن�ع  في  القدرة  له�  م�زالت 
العملء ب�لقي�م ب�شراء خدمة ت�أمينية، 
بتقديم  فقط  ال�شركة  تهتم  ل  واأي�ش� 
ال�شركة  ا�شم  تت�شمن  اإعلنية  ر�ش�لة 
ال�شم  بق�ء  على  تح�فظ  اأنه�  بل  فقط 
الت�شويق  مر  وقد  الجمهور،  ذاكره  فى 
المراحل  من  ب�لعديد  الت�أميني 
واأ�ش��شي�ته  مب�دئه  وتغيرت  المختلفة 

التي  الت�أمين  ك�شرك�ت  ومت�بعته� 
الت�أمين،  و�شط�ء  عن  كثيرا  تختلف 
بتقديم  فيقوم  الفردي  الو�شيط  اأم� 
اأو  العمولة  مق�بل  في  لل�شركة  العميل 

الع�ئد من هذا الت�شويق
في  وا�شتداده�  المن�ف�شة  زي�دة  اإن   •
�شتوؤثر  الت�أمين  قط�ع  في  الم�شتقبل 
الإنت�ج  تكلفة  على  فيه  �شك  ل  مم� 
للخطر،  التج�ري  للت�شعير  ب�لن�شبة 
الت�شعير  اأ�ش�ض  ت�ش�وي  افتر�شن�  ف�إذا 
الفني ب�لن�شبة لالأخط�ر المختلفة ف�إن 
ب�لإ�ش�فة  الإنت�جية  التكلفة  تحميل 
اإلى التكلفة الإدارية على ال�شعر الفني 
�شوف يكون له� ت�أثير كبيرا على قدرة 
الأ�شع�ر  على  المن�ف�شة  في  ال�شركة 
تتمكن  حيث  المختلفة  لالأخط�ر 
الإنت�جية  الم�ش�ريف  ذات  ال�شركة 
ب�أ�شع�ر  التقدم  من  الأقل  والإدارية 
الم�ش�ريف  ذات  ال�شرك�ت  عن  تقل 

الإنت�جية والإدارية الأعلى.
بدقة النت�ئج  مت�بعة  معه  • ي�شعب 
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2/6/3 الت�شويق الرقمي

هو  الرقمي  الت�شويق  �شديدة  بب�ش�طة 
الت�شويق وو�ش�ئله عبر  عملية تطبيق مب�دئ 
حيث  الإنترنت،  تحديدا  الكترونية،  و�شيلة 
التج�رية  العالمة  تثبيت  العملية  تت�شمن 
التج�ري  الن�ش�ط  لم�ش�عدة  النترنت  على 
المحتملين،  العمالء  ب�أذه�ن  الرتب�ط  على 
كل  يت�شمن  الرقمي  الت�شويق  ف�إن  وب�لت�لي 
التج�ري  الن�ش�ط  يتخذه�  التي  الخطوات 
جدد  عمالء  جذب  بهدف  النترنت  على 
الت�شويق  اإن  وبم�  المبيع�ت.  وتح�شين 
التكلفة  انخف��ض  حيث  من  اأف�شل  الرقمي 
ب�لت�شويق  مق�رنة  والنت�ئج  الع�ئد  وقي��ض 
بتطبيق  ين�شحون  الخبراء  ف�ن  التقليدي، 
من   %80 ت�شتثمر  بحيث   20/80 ق�عدة 
الرقمي،  الت�شويق  في  لديك  التي  الميزانية 
مفت�ح  اإن  التقليدي،  الت�شويق  في  و%20 
مع�  الو�شيلتين  بين  الدمج  هو  النج�ح 
للح�شول على اأف�شل نت�ئج ولكن في النه�ية 
الأمر متروك لل�شركة الت�أمين ح�شب روؤيته� 
مميزات  بين  والمق�رنة  التج�ري،  لن�ش�طه� 
وعيوب كل و�شيلة ت�شويق ومدى جدواه� من 

وجهة نظر ال�شركة.

1/2/6/3 اأنواع وطرق الت�شويق الرقمي

• الت�شويق من خلل البريد الإلكتروني:
البريد  خالل  من  الت�شويق  يعتبر 
طرق  اأوائل  من  واحد  هو  الإلكتروني 
الت�شويق الرقمي. فهي تت�شمن الت�شويق 
من  معينة  ل�شريحة  خدمة  اأو  لمنتج 
ويعتبر  الإلكتروني.  البريد  عبر  العمالء 
الإلكتروني  البريد  خالل  من  الت�شويق 
نظرًا  الرقمي  الت�شويق  طرق  اأف�شل  من 
الفئة  وا�شتهداف  تكلفته  لنخف��ض 
و�شهولة  ا�شتخدامه  وب�ش�طة  ال�شحيحة 
قراءته  تمت  قد  ك�ن  اإذا  بمعرفة  تعقبه 
من قبل العميل ام ل و�شهولة ا�شتخدامه.

:SEO تهيئة محرك�ت البحث •
فن  هي  البحث  محرك�ت  تهيئة  تعتبر 
في  الإلكتروني  موقعك  ظهور  زي�دة 
الأولى  ال�شفح�ت  من  الأولي  النت�ئج 

من محرك�ت البحث مثل محرك البحث 
ا�شتهداف  يتم عن طريق  وهذا  جوجل. 
موقعك  في  المفت�حية  الكلم�ت 
محرك�ت  في  تظهر  حتى  الإلكتروني 
وهن�ك  الأول.  الترتيب  في  البحث 
محرك�ت  تهيئة  تقني�ت  من  نوعي�ت 
البحث مثل: كت�بة المحتوى والمدون�ت. 
محرك�ت  تهيئة  مميزات  اأهم  ومن 

البحث SEO م� يلي:

ب�لإعالن�ت  مق�رنة  التكلفة  قلة   •
.AdWords المدفوعة مثل جوجل

والمت�بعين  الزائرين  عدد  زي�دة   •
لموقعك الإلكتروني مج�نً�.

اأف�شل  ال�شتثم�ر  على  ع�ئد  تحقيق   •
من الإعالن�ت المدفوعة.

ب�لمنتج�ت  معرفة  علي  تكون  �شوف   •
الكلم�ت  خالل  من  ذلك  و  الجديدة 
المفت�حية التي يبحث عنه� العمالء.
من  الأول  الترتيب  في  كنت  اإذا 
البحث  الأولى من محرك�ت  النت�ئج 
ب�أنك  كبيرة  �شهرة  يعطي  فهذا 
ن�ش�طك  في  ال�شرك�ت  اأف�شل  من 

وب�لت�لي زي�دة المبيع�ت.
لالأ�شخ��ض  ثقة  م�شدر  تكون  �شوف   •

الذين يبحثون عن حل.
• الإعلن�ت المدفوعة:

عن  عب�رة  هي  المدفوعة  الإعلن�ت 
البحث،  محرك�ت  في  تظهر  اإعلن�ت 
مواقع  في  تظهر  التي  العلن�ت  او 
اأحد  وهي  الجتم�عي  التوا�شل 
وهي  الرقمي.  الت�شويق  اأنواع  اأ�شرع 
البحث.  نت�ئج  اأعلى  اأو  بج�نب  تظهر 
التوا�شل  �شفح�ت  في  تلق�ئي  او 
التي  المفت�حية  الكلم�ت  على  وتعتمد 
ت�شتخدمه� من اأجل ظهور اإعلنك في 
محرك�ت البحث. او �شفح�ت التوا�شل 
الجتم�عي ومن اأهم مميزاته� م� يلي:

نت�ئجه. • �شرعة 
• التحكم في ميزانية ال�شركة بن�ًء على 

اأنك  حيث  ال�شركة  مبيع�ت  اأهداف 
�شغط  ح�لة  في  فقط  تدفع  �شوف 

�شخ�ض م� على اإعالنك.
• ظهور موقع ال�شركة الإلكتروني بكثرة.
• �شهولة تعقبه )مت�بعته( من خالل الكلم�ت 

المفت�حية لمعرفة نج�حه اأو ف�شله.
• قنوات التوا�شل الجتم�عي:

من  نوع  هو  الجتم�عي  الإعلم 
بطريقة  عملئك  مع  التوا�شل 
على  ال�شوء  ت�شليط  اأجل  من  مب��شرة 
قيمة منتج�ت وخدم�ت �شركتك وزي�دة 
خلل  من  وذلك  وانت�ش�ره�  �شهرته� 
الفي�ص  مثل  اجتم�عية  قنوات  عدة 
اإن  ولينكد  بل�ص  وجوجل  وتوتير  بوك 
واإن�شتجرام واليوتيوب. وهن�ك ت�شويق 
الجتم�عي  التوا�شل  مواقع  على 
اأهم  ومن  مدفوع.  اأو  مدفوع  غير 
مميزات الت�شويق على مواقع التوا�شل 

الجتم�عي م� يلي:
المحتوى. ن�شر  و�شهولة  • �شرعة 

ال�شركة  عالمة  و�شهرة  معرفة  • زي�دة 
التوا�شل  قنوات  خالل  من  التج�رية 
الجتم�عي وب�لت�لي زي�دة المبيع�ت.

• زي�دة ولء العمالء لعالمتك التج�رية 
بن�شبة كبيرة في ح�لة تف�عل ال�شركة 
التوا�شل  قنوات  ب��شتخدام  معهم 

الجتم�عي.
معينة  فئة  اأو  �شريحة  ا�شتهداف   •

بكف�ءة ومعرفة احتي�ج�تهم.
• اإيج�د مت�بعين ل�شفحتك وزي�دة عددهم.
ل�شفحة  المت�بعين  على  الرد  • �شرعة 
في  فعلهم  ردود  ومعرفة  ال�شركة 

وقت ق�شير.
موقعك  على  الزائرين  عدد  زي�دة   •
في  ترتيبك  وارتف�ع  الإلكتروني 
توجيه  خالل  من  البحث  محرك�ت 
التوا�شل  قنوات  في  مت�بعيك 
الإلكتروني  موقعك  اإلى  الجتم�عي 

بطريقة غير مب��شرة.

العدد
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العدد
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الهواتف  تطبيق�ت  في  �شيء  اأف�شل   •
اإمك�نية  ال�شرك�ت  اأنه� تعطى  الذكية 
الوقت  في  عمالئهم  مع  التوا�شل 
الح�لي من خالل الموقع الجغرافي. 
البي�ن�ت  معلوم�ت  مع  وتكتمل 
اإيرادات  فر�ض  وخلق  ال�شخ�شية 

جديدة من العمالء الح�ليين.

• الإعلن عبر مواقع الإنترنت:
الإنترنت  مواقع  عبر  الإعلن 
المدفوعة  الإعلن�ت  عن  يختلف 
على �شفح�ت التوا�شل الجتم�عي، 
هو  الإنترنت  عبر  ف�لإعلن 
المواقع  على  الإعلن  عن  عب�رة 
اأ�شخ��ص  يمتلكه�  التي  الإلكترونية 
اأهم مميزات العلن  اآخرون. ومن 

على مواقع النترنت م� يلي:
المواقع  لمت�بعي  الإعالن  يمكنك   •
مق�رنة  اأقل  بتكلفة  الإلكترونية 

بتك�ليف الإعالن�ت التقليدية.
• دفع التكلفة ل�شركة الإعالن�ت مرة 

واحدة بغ�ض النظر عن النت�ئج.
النت�ئج. قي��ض  • �شهولة 

العمالء  اإلى  الو�شول  �شهولة   •
وعلى  اأكبر  ب�شكل  الم�شتهدفين 

نط�ق وا�شع.

شكل 4-3
خطوات التحول الى الت�شويق الرقمى

المحمول: تطبيق�ت  عبر  • الت�شويق 
هي  المحمول  تطبيق�ت  ت�شميم 
الت�شويق  اأنواع  اأكبر  من  واحدة 
زي�دة  ب�شبب  وهذا  الرقمي، 
حول  الذكية  الهواتف  م�شتخدمي 
الع�لم و�شرعة و�شول المعلوم�ت في 
اأهم مميزات  الوقت المن��شب. ومن 
تطبيق�ت  طريق  عن  الت�شويق 

الهواتف المحمولة م� يلي:

هو  الع�م  �شكله  في  التطبيق   •
جه�ز  على  متواجدًا  يظل  برن�مج 
لذا  يوميً�  24�ش�عة  الم�شتخدم 
بمنتج�تك  خ��ض  تطبيق  فوجود 
وخدم�تك يوفر لك فر�شة ذهبية 
كلم�  يراه  الم�شتخدم  يظل  اأن  في 

ا�شتخدم ه�تفة الذكي..

خطوات التحول اإلى اإدارة الت�شويق   3/6/3

الرقمي
الخطوة الأولي:

تطوير منتج ت�أميني جيد:
يعتقد الكثيرون اأن خلق منتج ت�أميني جيد 
لي�ض  هذا  ولكن  التحقيق  �شعبة  عملية 
�شحيح� لن لكل �شركة ت�أمين يكون لديه� 
الب�شرية  والقدرات  المه�رات  من  ر�شيد 
ال�شرك�ت  عن  يميزه�  والتي  الخ��شة 
الأخرى والتي يمكن من �ش�نه� خلق منتج 
مميزا  المنتج  هذا  ك�ن  وكلم�  به�  خ��ض 
علي  من  ت�شويقه  نج�ح  فر�شة  ك�نت 
النترنت كبيرة قبل اأن تبداأ، ولخلق منتج 
الرقمي  الع�شر  ين��شب  جديد  ت�أميني 
ويمكن و�شعة علي �شبكة النترنت او علي 
اول  يجب  الجتم�عي  التوا�شل  �شفح�ت 
�شرك�ت  عن  ب�لبحث  ال�شركة  تقوم  اأن 
نف�ض  بتقديم  تقوم  التي  الأخرى  الت�أمين 
وت�شع  له،  م�ش�به  اأو  الت�أميني  المنتج 
وتحديد  المن�ف�شة،  اأوجه  لتقييم  جدوًل 
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�شوف  التي  الن�شبية  الميزة  اأو  القيمة 
عن  منتج�ت  عدة  او  المنتج  هذا  تميز 
وب�لإ�ش�فة  الأخرى،  الت�أمين  �شرك�ت 
اأن يفوق م�شتوى هذه  اإلى كل ذلك يجب 
عندم�  بحيث  العميل،  توقع�ت  الخدمة 
يقوم عميل الت�أمين ب�إجراء المق�رنة بين 
الت�أمينية مع  الخدمة  و هذه  المنتج  هذا 
�شرك�ت اخري ي�شتطيع ب�شهولة القول ان 
لي�ض  الف�شل  المنتج هو  او  الخدمة  هذه 
نف�شه  العميل  هذا  ي�شبح  بل  وفقط  هذا 
الت�أمينية  الخدمة  هذه  بت�شويق  يقوم 
ب�لإ�ش�فة  هذا  ال�شركة.  تقدمه�  التي 
يتم  الح�لية  الت�أمينية  الخدم�ت  ان  اإلى 
والقوة  ال�شعف  نق�ط  ومعرفة  مراجعته� 
يمكن و�شعه�  به� ومع�لجته� بحيث  التي 
على �شبكة النترنت ب�شكل جديد ي�ش�عد 

علي زي�دة الإقب�ل عليه�.

الخطوة الثانية:
تطوير الموقع اإلكتروني:

تطوير  وهي  الث�نية  الخطوة  اإلى  ن�أتي 
لل�شركة  المخ�ش�ض  الإلكتروني  الموقع 
ت�شويق  تخ�ض  التي  الجزئية  وخ��شة 
كل  يكون  اأن  مراع�ة  يجب  وفيه  المنتج، 
على  ويحفزه  الزائر  يحث  الموقع  في  م� 
�شراء المنتج، و�شي�غة الكلم�ت هي اأهم 
المن��شبة  الكلم�ت  لديك،  ت�شويقية  اأداة 
اأو  اإلى عمالء،  الزائرين  تحول  التي  هي 
قد تجعلهم يذهبون اإلى مواقع اأخرى ول 
يعودون اأبدًا اإلى موقع ال�شركة. ف�شي�غة 
اأ�ش��ض العمل  الكلم�ت المن��شبة هن� هي 
اإلى  الزائر  تحويل  وطريقة  الموقع،  في 
عميل تعتمد كلية على اأ�شلوب القن�ع في 
التي  الذهنية  وال�شورة  العر�ض،  طريقة 
الت�أميني،  المنتج  عن  للعميل  تر�شمه� 
في  مب�لغ  غير  الموقع  يكون  اأن  ويجب 
ب�شيطً�  ك�ن  فكلم�  وزخ�رفه،  ت�شميم�ته 
ك�ن اأف�شل. وعند اإن�ش�ء الموقع يجب ان 
ونقم  مب��شرة،  الت�مين  عمالء  نخ�طب 
بتحديد الم�شكلة اأو الخطر ونتحدث عنه 
ك�ن  لو  كم�  الت�أمينية  الخدم�ت  ونعر�ض 
هذا  اأو  الم�شكلة  لهذه  الأمثل  الحل  هو 

ب�لتف�شيل،  الوثيقة  عن  نتكلم  الخطر. 
اأو  عنوان،  اأو  كلمة  كل  اأن  مراع�ة  ويجب 
اأن  يجب  الموقع  في  بكت�بته�  نقوم  جملة 
توحي بجودة الخدمة الت�أمينية، والفوائد 
عمالء  على  تعود  �شوف  التي  الكثيرة 
خطر  تغطيه  طلبهم  ح�له  في  الت�مين 
اأف�شلية  ت�أمينية  وثيقة  �شراء  او  معين 
والحلول  الوث�ئق  ب�قي  عن  الوثيقة  هذه 
المن�ف�شين،  يقدمه�  التي  الت�أمينية 
ودقيق،  وا�شح،  الكالم  يكون  اأن  يجب 
وغير مب�لغ فيه، لكي يوحى ب�لم�شداقية 

وحرفية �شركة الت�أمين.

 HTML بلغة  الموقع  يكون  اإن  يجب   •
اإن�ش�ء  في   FLASH ا�شتخدام  وممنوع 
الموقع حيت اإن معظم الهواتف الذكية 
من  جزء  اإي  عر�ض  ترف�ض  الحديثة 

.FLASH المواقع به

اأي  ا�شتخدام  من  اأي�شً�  الحذر  • يجب 
عن��شر اأو برمجي�ت غير متوفرة على 
ويتطلب  الع�دية،  الكمبيوتر  اأجهزة 
وقتً�،  النترنت  على  من  تنزيله� 
من  اأي  لتنزيل  دق�ئق   5 �شينتظر  فمن 
�ش�بق�  ذكرن�  كم�  البرمجي�ت؟  هذه 
تحويل  هي  للموقع  الرئي�شية  ف�لمهمة 
اأكبر عدد ممكن من الزوار اإلى عمالء، 
للزائر  تعطيل  اأو  ت�شتيت  اأي  ف�إن  لهذا 
�شيجعله يمل ويذهب بعيدا بغير رجعة 

وب�لت�لي تقل فر�ض المبيع�ت.

اأي�ش�،  الزائر  ي�شتت  مم�  الإعالن�ت   •
و�شع اإعالن�ت لمواقع اأخرى اأو روابط 
الخدم�ت  لت�شويق  مخ�ش�شة  غير 

الت�أمينية المعرو�شة ب�لموقع.

DIGITAL 
INSURANCE

اإتبــــــــــ�عــه�  يجـــب  ون�ش�ئــــح  �شـروط 
ب�شركــــة  الخـــ��ص  الموقع  اإن�ش�ء  عند 

الت�مين:

الن�جح  الموقع  ت�شميم  ف�ن  بداية   •
اإن  ويجب  ب�شيط�  يكون  اإن  يجب 
في  الموقع  ت�شف  ق�ئمة  به  يوجد 
خالله�  من  بحيث  ال�شفحة  اعلي 
يمكن لدخول على اأي �شفحة داخلية 
واحدة  وب�شغطة  ب�شهولة  للموقع 
الدخول  اإلى  الح�جة  عن  عو�ش� 
اإلى  للو�شول  اأخر  اإلى  �شفحة  من 

ال�شفحة المطلوبة.

العدد
139
العدد
139



28 ديسمبر )كانون األول ( - 2018العام الخامس والثالثون 

الجرافيك  ت�شميم�ت  الت�شميم�ت:   •
ك�نت  كلم�  ب�لموقع  الم�شتخدمة 
من  م�نع  فال  اأف�شل،  ك�نت  كلم�  اأقل 
جيد،  انطب�ع  لإعط�ء  ا�شتخدامه� 
طبيعة  مع  متفقة  تكون  اأن  ب�شرط 
ولكن  المعرو�شة،  الت�أمينية  الخدم�ت 
كلم�  اأنه  العتب�ر  في  ن�أخذ  ان  يجن 
زادت كمية الت�شميم�ت كلم� زاد وقت 
تحميل الموقع، وذلك ب�لطبع يزيد من 
عدد الزوار اله�ربين منه، ل اأحد يريد 
النتظ�ر وبخ��شة العمالء الذين لديهم 
والتي  النترنت  ب�شبكة  �شعيف  ات�ش�ل 
لفتح  م�ش�عف  وقت  اإلى  يحت�ج  قد 

الموقع اإذا ك�ن به ر�شوم�ت كثيرة.

الف�شل  ب�لتف�شيل في  نتعر�ض  و�شوف 
كيفية  الي  اهلل  �ش�ء  ان  الخ�م�ض 
والعتب�رات  احترافي  موقع  ت�شميم 
ت�أخذ في الح�شب�ن عند  التي يجب ان 

ت�شميم هذا الموقع
الخطة الت�شويقية للموقع

والخطة الت�شويقية هن� تتكون من �شي��ش�ت 
طويلة المدى واأخرى ق�شيرة المدى.

الت�أمينية،  والخدمة  وال�شعر،  الموقع، 
ب�شركة  الخ��شة  التج�رية  والعالمة 
م�  ب�خت�ش�ر،  �شيء،  كل  اأي  الت�مين- 
يوؤثر عليهم في اتخ�ذهم لقرار ال�شراء. 
العمالء،  به  يفكر  الذي  م�  ولمعرفة 
وذلك  ب�شوؤلهم.  نقوم  ان  يجب  فقط 
الطرق  اإحدى  ا�شتخدام  طريق  عن 
القي�م  مثل  ال�شتق�ش�ء  في  المعروفة 
العمالء  اراء  عن  �ش�مل  م�شح  ب�إجراء 
الح�ليين، والعمالء الذين تريد ال�شركة 
مك�لم�ت  ب�إجراء  نقم  اإليهم.  ت�شل  اأن 
ه�تفية �شخ�شية اأو اأر�شل اإليهم الم�شح 
البط�ق�ت  اأو  اللكتروني  البريد  عبر 
لتعزيز  ح�فز  بت�شمين  ونقم  البريدية. 
ق�شط  جزء  خ�شم  مثل  الم�ش�ركة، 
نقم  او  مج�نية.  هداي�  اأو  الت�أمين، 
بعملي�ت ا�شتطالع�ت الراأي في �شفحه 
التوا�شل الجتم�عي الخ��شة ب�ل�شركة.

بم�  الت�مين  �شرك�ت  يف�ج�أ  م�  وكثيرًا 
�شبيل  فعلى  الت�أمين.  عمالء  يقوله 
من  معينة  ت�أمين  �شركة  علمت  المث�ل، 
ا�شتقب�ل  موظفي  اأحد  ب�أن  م�  م�شح 
مع  فظً�  ك�ن  الت�أمين  عمالء  ات�ش�لت 
يمكنك  فكيف  اله�تف.  عبر  العميل 

معرفة ذلك اإذا لم ت�ش�أل الزب�ئن؟

نقم  بمعرفته،  نقوم  م�  على  وبن�ءًا 
وال�شعف  القوة  نق�ط  تحليل  ب�إعداد 

والفر�ض والتهديدات 
• نق�ط القوة: م� الذي يجعل ال�شركة 

تزدهر؟
نق�ط  هي  م�  ال�شعف:  نق�ط   •

ال�شعف الخ��شة ب�ل�شركة؟
توؤدي  التي  ال�شوق  الفر�ص: م� هي   •

اإلى النمو؟
• التهديدات: م� هي التهديدات التي 
ي�شكله� �شرك�ت الت�أمين المن�ف�شة؟

ال�شي��ش�ت ق�شيرة المدى: 
في  زي�دة  الرئي�شي  هدفه�  يكون 
الإقب�ل على الموقع، وهو اأمر مطلوب 
ومهم في بداية انطالق الموقع، ولكن 
ال�شي��ش�ت  بهذه  الكتف�ء  يجب  ل 
وحده� لت�أمين اإقب�ل جيد على الموقع 
على المدى البعيد، حيث يمكن اللجوء 
الخ��ض  الموقع  عن  الإعالن  اإلى 
و�ش�ئط  اأو  اأخرى  مواقع  في  ب�شركتك 
ا�شتخدام  يمكن  كذلك  اأخرى(، 
منتدي�ت النق��ض، اأو محرك�ت البحث 
من  ذكرن�ه�  كم�  اأي�شً�  الإعالن  في 

قبل في 1/2/6/3الت�شويق الرقمي.
ال�شي��ش�ت طويلة المدى: 

دائم  ب�شيل  الموقع  تمد  التي  وهي 
ب�لخدم�ت  المهتمين  الزوار  من 
غنى  ل  ال�شي��ش�ت  هذه  الت�أمينية، 
حقيقية  مبيع�ت  تريد  كنت  اإذا  عنه� 
ذلك  تحقيق  ويمكن  الت�مين،  لوث�ئق 
والمحدث  الجيد  المحتوى  خالل  من 
عدد  وتقديم  للموقع،  م�شتمر  ب�شكل 
الت�أمينية  ال�شت�ش�رية  الخدم�ت  من 
واإعداد  الموقع،  لزائري  المج�نية 
ق�ئمة ب�أ�شم�ء الزوار لإر�ش�ل الن�شرات 

الدورية للموقع اإليهم.
الخطوة الثالثة:

ال�شتم�ع اإلي اأراء العملء
كيفية  معرفة  اإلى  تحت�ج  ذلك،  بعد 
الجودة  مع  الت�أمين  عمالء  تف�عل 
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الخطوة الخام�شة:
مت�بعة النت�ئج:

هذه  في  للتقييم  مع�يير  بت�شمين  نُقم 
لمعرفة  المع�يير  هذه  ون�شتخدم  الخطة، 
بذلته�  التي  الت�شويق  جهود  اأتت  اإذا  م� 
في  التفكير  تعيد  اأن  علين�  اأم  ثم�ره�، 
وتكلفة  فئة  بح�ش�ب  نقم  ثم  النهج.  هذا 
الت�ش�لت الت�شويقية، ونق�رنه� مع حجم 
المبيع�ت التي تمت، وهل تم تحقيق م� هو 
مطلوب في هذه الخطة وب�لن�شبة للجهود 
المبذولة في ر�ش�ئل البريد اللكتروني هل 
كيفية  بتفقد  نقم  ذلك  وبعد  ك�فية،  هي 
�شير الحملة من خالل اإن�ش�ء جدول بي�ن�ت 
يت�شمن  )اك�شل(  تطبيق  في  ح�ش�بية 

الخطوة الرابعة:
 �شي�غة الخطة

حول  �ش�ملة  نظرة  الآن  لدين�  اأن  بم� 
عمالء الت�مين وظروف ال�شوق، يمكنك 
ا�شتكم�ل خطة الت�أمين الت�شويقية. لي�ض 
الخطة  هذه  تكون  اأن  ال�شروري  من 
تتكون  اأن  ينبغي  ولكنه�  ر�شمية،  وثيقة 
لكي  عري�شة  خطوط  من  الأقل  على 
الموظفين،  ب�قي  به� مع  الم�ش�ركة  يتم 
ال�شركة،  الم�شت�ش�رين من خ�رج  اأو مع 
والرجوع اإليه� لحقً�. وينبغي اأن ت�شمل 

الخطة:
ال�شوق  في  ال�شركة  لو�شع  موجزًا   •

واأهدافه�.

فترة  في  اإنج�زه  يمكنك  لم�  • تعريفً� 
المث�ل،  �شبيل  )على  محددة  زمنية 
150 وثيقة ت�أمين  ببيع  نقوم  “�شوف 

خالل ثالثة اأ�شهر(.

الم�شتهدفة،  الأ�شواق  ت�شم  ق�ئمًة   •
لالأ�شواق  تق�شيم  ذلك  في  بم� 

الع�دية والمميزة.

من  ق�شم  لكل  من��شبة  ا�شتراتيجية   •
اق�ش�م الت�مين.

�شيتم  وكيف  والموارد،  • الم�شروف�ت 
توزيعه�.

الت�شويق  ونوات  الت�شويق.  قنوات   •
اأنواع  فيه  نخت�ر  الذي  المك�ن  هي 
التي  التوزيع  وطرق  الت�شويق  مواد 
جذب  اأجل  من  �شن�شتخدمه� 
في  بم�  الم�شتهدفين،  العمالء 
ذلك الن�شرات الإعالنية والبط�ق�ت 
ب�لبريد  والت�شويق  البريدية 
الإعالمية  والن�شرات  الإلكتروني 

وموقع الويب، والمزيد غيره�.

�شترد  كيف  التن�ف�ض.  • ا�شتراتيجي�ت 
المن�ف�شة،  الت�أمين  �شرك�ت  على 
يقوم  عندم�  المث�ل،  �شبيل  على 
بعر�ض  المن�ف�شة  الت�أمين  �شرك�ت 

�شعر اأقل من �شعر ال�شركة؟

و�شيلة  وكذلك  طلب،  كل  تف��شيل  جميع 
تحديد  رقم  )مثل  العمالء  لتحديد  م� 
يتم  العمل  ان  من  ونت�أكد  العميل(.  هوية 
تنفيذه ب�لفعل ح�شب هذه الخطة. واإذا لم 
مواعيد  وتحديد  الم�شئولية،  بتحديد  نقم 
نه�ئية، ل يمكن لجهود الت�شويق اأن تنجح.

نج�ح.  من  حققن�ه  بم�  نكتفي  ل  اأخيرًا، 
وعلين�  ب��شتمرار،  يتغير  الت�أمين  ف�شوق 
ا�شتعداد لذلك. ونت�أكد من  اأن تكون على 
اإذا  م�  لمعرفة  ع�م  كل  الخطة  مراجعة 

ك�ن علين� اإع�دة النظر في اأي هدف.

فى  تباعًا  البحث  باقى  ن�شر  يتم  �شوف 
الأعداد القادمة
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المنظمة  التنفيذية  الالئحة  اإعداد   •
وتنظيم  ال�شحي  الت�أمين  اأعم�ل  لك�فة 

عالق�ت ال�شرك�ء.
• اإ�شدار القرارات الالزمة لتنظيم الأمور 

المتغيرة.
الع�مل و�ش�حب  ن�شبة م�ش�همة  • تحديد 

العمل في قيمة الإ�شتراك.
• ت�أهيل �شرك�ت الت�أمين لمم�ر�شة اأعم�ل 

الت�أمين ال�شحي.
• اإعتم�د المرافق ال�شحية لتقديم خدمة 

الت�أمين ال�شحي.
مراحل . 4 وعلى  ب�لتدريج  التطبيق  يكون 

في  ب�لإق�مة  ال�شحي  الت�أمين  ربط  مع 
الإ�شدار اأو التجديد.

جمل�س ال�صمان ال�صحي 
التعــاونـي ال�صعـــــودي

لمحة تعريفية

ملحة تاريخية عن ال�صمان ال�صحي
واأهم مالمح النظامي اململكة العربية ال�صعودية

الخدم�ت  على  الطلب  لتزايد  نظرًا   •
ال�شحة  وزارة  من  المقدمة  ال�شحية 
الطلب  هذا  مواكبة  على  قدرته�  وعدم 
والمراكز  الم�شت�شفي�ت  اأعداد  بزي�دة 
اإلى  اإ�ش�فة  الن�شبة،  بنف�ض  ال�شحية 
نظ�م  لأن  ونظرًا  التمويل...  تحدي�ت 
العالج  توفير  اإلزامية  على  ين�ض  الحكم 
منذ  العمل  نظ�م  اأن  للمواطنين،وحيث 
وجوب  على  ين�ض  الهجرية  الثم�نين�ت 
موظفية،  عالج  العمل  �ش�حب  تحمل 
القط�ع  في  الع�ملين  اإلى  اأُتجه  فقد 
الخ��ض وفي مرحلته الأولى للع�ملين غير 
من  تغطيتهم  يتم  ب�أن  وذلك  ال�شعوديين 
�شرك�ت  من  يقدم  �شحي  �شم�ن  خالل 
قرار  �شدر  ثم  تع�ونية.  �شحي  ت�أمين 
المق�م ال�ش�مي ب�شم ال�شعوديين الع�ملين 
وبدء  اأ�شرهم  واأفراد  الخ��ض  القط�ع  في 

العمل بذلك في منت�شف ع�م 2009م.

التع�وني  ال�شحي  ال�شم�ن  نظ�م  �شدر   •
في �شنة 1420هـ الموافق 1999م مت�شمنً� 
عالج غير ال�شعوديين عبر �شرك�ت ت�أمين 
اإيج�ز  ويمكن  م�ش�همة،  تع�ونية  �شحي 

هذا النظ�م في النق�ط الت�لية:
توفير الرع�ية ال�شحية لغير ال�شعوديين . 1

واأفراد اأ�شرهم.
اإن�ش�ء مجل�ض ال�شم�ن ال�شحي بع�شوية . 2

من  وزارة  وكيل  م�شتوى  على  ممثلين 
الم�لية،  العمل،  ال�شحة،  )الداخلية، 
الغرف  مجل�ض  عن  ممثل  التج�رة(، 
الت�أمين،  �شرك�ت  عن  ممثل  التج�رية، 
الخ��ض،  ال�شحي  القط�ع  عن  ممثل 
ال�شحية  القط�ع�ت  عن  اإثنين  ممثلين 

الحكومية الأخرى. 
تكمن مه�م المجل�ض الإ�شراف على تطبيق . 3

النظ�م اإ�ش�فة اإلى مه�م اأخرى منه�:

السيد/محمد بن سليمان الحسين
الأمين الع�م لمجل�ص ال�شم�ن ال�شحى
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المجل�ض م�شتقل م�ليً� واإداريً� حيث تغطى . 5
م�شروف�ته من اإيراداته.

جودة . 6 مراقبة  ال�شحة  وزارة  تتولى 
الخدم�ت الطبية المقدمة. 

ع�م  بداية  في  المجل�ض  في  العمل  بداأ   •
1421هـ ثم تم اإن�ش�ء الأم�نة في نه�ية ع�م 

1421هـ )منت�شف ع�م 2001م تقريبً�(

الأولى  التنفيذية  لئحته  المجل�ض  • اإ�شدار 
ت�أهيل  على  اإحتوت  1423/03/27هـ  بت�ريخ 
تقوم  اأن  وعلى  مبدئيً�  الت�أمين  �شرك�ت 
بدور  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة 
الم�ش�عد نظرًا لإخت�ش��شه� في الرق�بة 

الم�لية على ال�شرك�ت الم�لية.
مراقبة  نظ�م  2003م   - 1423هـ  ع�م  �شدر   •
اأعطى  والذي  التع�وني  الت�أمين  �شرك�ت 
�شرك�ت  على  الرق�بة  حق  للموؤ�ش�شة  ر�شميً� 
على  ر�شميً�  دوره�  اأ�شبح  بحيث  الت�أمين 
الج�نب  في  ال�شحي  الت�أمين  �شرك�ت 
دوره  في  المجل�ض  وا�شتمر  الم�لي  الرق�بي 
من  ال�شحي  الت�أمين  �شرك�ت  على  الرق�بي 

الن�حية الفنية والتقنية.

غير  على  ال�شحي  ال�شم�ن  تطبيق  بداأ   •
بعد  2006م  ع�م  منت�شف  في  ال�شعوديين 
الربط  ومنظومة  اللوائح  منظومة  اكتم�ل 
ال�شحي  الت�أمين  �شرك�ت  بين  الإلكتروني 
الوطني  المعلوم�ت  ومركز  والمجل�ض 

والإدارة الع�مة للجوازات بوزارة الداخلية

المنظومة  اكتملت  حتى  التطبيق  تدرج   •
لل�شرك�ت والموؤ�ش�ش�ت التي تملك حتى عدد 

)1( ع�مل وذلك بمنت�شف ع�م 2008م.

• �شدر قرار المق�م ال�ش�مي ب�شم ال�شعوديين 
الع�ملين في القط�ع الخ��ض واأفراد اأ�شرهم 
وبدء العمل بذلك في منت�شف ع�م 2009م.

الالئحة  على  تعديلين  المجل�ض  اأ�شدر   •
التنفيذية ع�م 1430هـ وع�م 1435هـ لمواكبة 
في  و�شيعمل  ومتطلب�ته  ال�شوق  في  التغيير 
الدورة ال�ش�د�شة على اإعداد وتنفيذ التعديل 

الث�لث لالئحة.
ال�شحي . 7 ال�شم�ن  نظ�م  من   14 الم�دة 

التع�وني )مخ�لف�ت النظ�م(

اأو لم يقم  • اإذا لم ي�شترك �ش�حب العمل 
التع�وني  ال�شم�ن ال�شحي  اأق�ش�ط  بدفع 
هذا  عليه  ينطبق  ممن  لديه  الع�مل  عن 
معه  الم�شمولين  اأ�شرته  واأفراد  النظ�م 
الزم  التع�وني،  ال�شحي  ال�شم�ن  بوثيقة 
ال�شداد،  الواجبة  الأق�ش�ط  جميع  بدفع 
اإ�ش�فة اإلى دفع غرامة م�لية ل تزيد على 
ال�شنوي عن كل فرد مع  قيمة ال�شتراك 
جواز حرم�نه من ا�شتقدام العم�ل لفترة 
دائمة اأو موؤقتة. وتحدد الالئحة التنفيذية 
الجهة التي تدفع اإليه� الأق�ش�ط الواجبة 

ال�شداد في هذا الح�لة.
الت�أمين  �شرك�ت  من  اأي  اأخلت  اإذا   •
المحددة  التزام�ته�  من  ب�أي  التع�وني 
التع�وني،  ال�شحي  ال�شم�ن  وثيقة  في 

اللتزام�ت  بهذه  ب�لوف�ء  األزمت 
به�  الإخالل  عن  ن�ش�أ  عم�  وب�لتعوي�ض 
ل  غرامة  دفع  اإلى  اإ�ش�فة  اأ�شرار،  من 
تزيد على خم�شة اآلف ري�ل عن كل فرد 

م�شمول ب�لوثيقة محل المخ�لفة.
ال�شم�ن  ت�شكل بقرار من رئي�ض مجل�ض   •
فيه�  ويكون  اأكثر  اأو  لجنة  ال�شحي 
ممثلين من عدة جه�ت، وزارة الداخلية، 
وزارة العمل وال�شوؤون الجتم�عية، وزارة 
العدل، وزارة الم�لية والقت�ش�د الوطني، 
وزارة ال�شحة، وزارة التج�رة، وتخت�ض 
هذه اللجنة ب�لنظر في مخ�لف�ت اأحك�م 
المن��شب،  الجزاء  واقتراح  النظ�م  هذا 
مجل�ض  رئي�ض  من  بقرار  الجزاء  ويوقع 
الالئحة  تحدد  ال�شحي،  ال�شم�ن 

التنفيذية كيفية هذه اللجنة.

Saudi
Arabia
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الأمانة العامة قيمنا

في  رائدة  جهه  المجل�ص  يكون  اأن 
للفئ�ت  ال�شحية  الح�لة  م�شتوى  رفع 

الم�شتهدفة ب�لت�أمين ال�شحي.

 
To be a pioneer in elevating the health 

status of the targeted population with 

health insurance.

العملء.  خدم�ت  تقديم  في  الت�أمينية  والتميز  ال�شحية  لهم  الموؤمن  حقوق  • حم�ية 
الرقمية. الإمك�ن�ت  خلل  من  وتعزيزه�  والرق�بية  التنظيمية  الخدم�ت  • تقديم 
الطويل. المدى  على  ال�شتدامة  و�شم�ن  ال�شحي  الت�أمين  �شن�عة  تطوير  • دعم 

• Protect the rights of policyholders and excel in providing customer services.

• Provide and strengthen regulatory and supervisory services, enabled by digital   

capabilities. 

• Support the development of the health insurance industry and ensure its long-term 

sustainability.

الر�شالــــــــةالروؤيـــــة

الأمانة العامة - اإ�صرتاتيجية املجل�س 2020 - الروؤية و الر�صالة و الأهداف

مة
عا

 ال
نة

لأما
ا
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واجبات املجل�س و اأمانته العامة

الأمانة العامة - النظام املايل 
 ُبنى النظ�م الم�لي في المجل�ص:

• وفق الأ�ش�ض التج�رية و المب�دىء المتع�رف عليه� في ال�شرك�ت والموؤ�ش�ش�ت التج�رية والتي 
تطبق مبداأ اإ�شتقالل الدورات الم�لية وق�عدة الإ�شتحق�ق ال�شنوي ووفق� للوائح والقرارات 
ال�شعودية  الهيئة  من  ال�ش�درة  الأنظمة  مع  وتم�شيً�  المجل�ض  في  به�  المعمول  ال�ش�درة 

للمح��شبين الق�نونيين.

تظهر  الم�لية  قوائمه�  )وب�لت�لي  الربح  الى  تهدف  ل  جهة  المجل�ص  اأن  اإل 
الف�ئ�ص اأو العجز ولي�ص الربح اأو الخ�ش�رة(.

الأمانة العامة - الهيكل التنظيمي 

�شرك�ء  ك�فة  مع  المب��شر  والتن�شيق 
الت�أمين ال�شحي.

النوعية . 5 الجودة  مع�يير  تطبيق  مت�بعة 
لعتم�د  ال�شعودي  المركز  عبر  الوطنية 
واإعتم�د  ح�ليً�  ال�شحية  المن�ش�آت 
مع�يير الجودة الع�لمية ك�أ�ش��ض لعتم�د 

الم�شت�شفي�ت بدًء من ع�م 2018م. 
ال�شم�ن . 6 بوثيقة  ب�لعمل  اللتزام  مت�بعة 

ال�شحي التع�وني الموحدة.

واجبات المجل�ص واأمانته العامة
ت�أهيل �شرك�ت الت�أمين ال�شحي التع�ونــي.. 1
الرع�ية . 2 خدم�ت  مقدمي  اعتم�د 

للعمل  ج�هزيتهم  من  للت�أكد  ال�شحية 
تحت مظلة المجل�ض للتع�قد مع �شرك�ت 

الت�أمين ال�شحي الموؤهلة من المجل�ض.
ت�أهيل �شرك�ت اإدارة المطـــ�لبــــــ�ت الطبية.. 3
الم�شتهدفة . 4 ال�شرائح  اإلتزام  مت�بعة 

المراحل  ح�شب  الت�أمينية  ب�لتغطية 
المجل�ض،  اأقره�  التي  المتدرجة 

على . 7 الموافق�ت  مع�يير  تطبيق  مت�بعة 
تحمل تك�ليف العالج.

الموحدة . 8 ب�لنم�ذج  العمل  مت�بعة تطبيق 
للمط�لب�ت والموافق�ت و الفوترة.

مت�بعة النظر والف�شل فيم� قد ين�ش�أ بين . 9
اأطراف العالقة الت�أمينية من خالف�ت.

م�شتوى . 10 على  �شواء  التطورات  مت�بعة 
م�شتوى  على  اأو  ال�شحي  الت�أمين  �شوق 

التغطية الطبية.
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نظرة على �صوق التاأمني ال�صحي ملنت�صف عام 2018م
�شوق التاأمين ال�شحي كما في منت�شف عام 2018م

مالحظات
الطبي  الت�أمين  انت�ش�ر  تعزيز   •
الت�أمين  وتو�شيع  فر�ض  خالل  من 
ال�شرائح  من  متزايد  لعدد  الإلزامي 

الموؤهلة.
من  جذاب  �شحي  ت�أمين  �شوق  خلق   •  
خالل حم�ية حقوق اأ�شح�ب الم�شلحة 

الرئي�شيين.
 • تعزيز ال�شتدامة الم�لية لنظ�م الرع�ية 
ال�شعودية  العربية  المملكة  في  ال�شحية 
عن طريق تقليل العبء الم�لي على وزارة 

ال�شحة.

موؤ�شرات التاأمين ال�شحى
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اأبرز اإنجازات المجل�ص بالأرقام منذ بداية التطبيق 2006 وحتى منت�شف عام 2018م
يو�شح الجدول اأدن�ه بع�ص الحق�ئق و الأرق�م :

التطبيق على معظم ال�شرائح الم�شتهدفة. . 1

التغطية  التحول من  2018/07/01م بهدف 

والتي  ال�شحية  التغطية  الى  الت�أمينية 
لفيرو�ض  التح�شين�ت  )برن�مج  �شملت 
اللته�ب التنف�شي المخلوي RSV، وتغطية 
ال�شمعية  لالإع�قة  المبكر  الفح�ض 
وبرن�مج ت�شوه�ت القلب الخلقية الحرجة 
جراحة  عملي�ت  تغطية  المواليد،  لجميع 
ال�شمنة المفرطة، وتغطية حليب الأطف�ل 
مج�نً� للر�شع المحت�جين اإليه طبيً� حتى 
مع�لجة  تك�ليف  تغطية  24�شهرًا،  عمر 
النف�شية  الح�لت  تغطية  ال�شدفية، 

ح�لت  تك�ليف  تغطية  زي�دة  الح�دة، 
المكت�شبة،  القلب  �شم�م�ت  في  التلف 
الأم  وثيقة  على  الجدد  المواليد  تغطية 
الولدة،  ت�ريخ  من  يومً�   30 اأق�شى  بحد 

وكذلك تم تعديل ن�شبة التحمل(.

ال�شم�ن . 4 بنظ�م  الم�شتفيدين  توعية 
به�  بدء  اإعالمية  بحمالت  ال�شحي 
�شع�ره�  وك�ن  التطبيق  مرحلة  قبل  من 

»الأهم �شحتك«.

اأهم اإجنازات املجل�س و اأمانته العامة حتى منت�صف عام 2018م

يذ
تنف

 ال
طة

خ

تعديله� . 2 ثم  التنفيذية  الالئحة  اإ�شدار 
مرتين اإ�شتج�بة لمتطلب�ت وتغيرات ال�شوق.

زي�دة ال�شقف الأعلى للتغطية لي�شل اإلى . 3
250,000 ري�ل مع  500,000 ري�ل بدل من 

الت�أمينية  الطبية  التغطية  بنود  اإ�ش�فة 
اأق�شى  بحد  التوحد  ح�لة  )تك�ليف  مثل 
اأق�شى  بحد  الطبية  ال�شم�ع�ت   ،15,000

اأق�شى  بحد  الكلوي  الغ�شيل  ري�ل،   6000

100,000 ري�ل، ح�لة الإع�قة بحد اأق�شى 

الث�لث  التعديل  وتم  ري�ل(،   100,000

به�  العمل  بدء  التي  الموحدة  للوثيقة 

العدد
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بدء . 5 منذ  م�شتمرة  توعوية  خطط  تنفيذ 
التطبيق، لتوعية الم�شتفيدين بحقوقهم 
من  المرافقة  ال�شتثن�ءات  و  المن�فع  و 
ت�أميني  وعي   « و�شع�ره�  النظ�م  هذا 

اأمثل ل�شحة اأف�شل«. 
ال�شحي . 6 الت�أمين  �شوق  تح�شير 

ق�مو�ض  عبر  موحدة  لغة  ب��شتخدام 
ال�شحي  ال�شم�ن  لمجل�ض  الت�أمين 

)| HL7, ICD10, NDC , ACHI(

1. Health level seven )HL7(

2. International Statistical Classification of 

Diseases  )ICD 10(

3. National Drug Code )NDC(

4. Australian Classification of Health 

Interventions )ACHI(

اإ�شدار خدمة التحقق من توفر الت�أمين . 7
مقدمي  من  العالج  لط�لبي  ال�شحي 

الخدم�ت ال�شحية للقط�ع الع�م 

الزائرين . 8 على  الإلزامي  ال�شحي  الت�أمين 
للق�دمين  ال�شحية  الرع�ية  لتقديم  وذلك 
من المملكة بغر�ض الزي�رة اأو غر�ض المرور 

من خالل تفعيل الخدم�ت الإلكترونية.

تفعيل اإلزام الت�أمين ال�شحي على اأبن�ء . 9

لإدارة . 15 اليزو  �شه�دة  على  الح�شول 
.)ISO 9001 ( الجودة

لأعم�ل . 16 الموؤ�ش�شية  البنية  برن�مج  تطبيق 
المجل�ض. 

المواطنة الع�ملة في القط�ع الخ��ض.
ال�شتخدام . 10 �شوء  و  الحتي�ل  من  الحد 

)نظ�م  الإلكترونية(  الحلول  خالل  )من 
الوث�ئق المطور( و الذي يمكن من التحقق 
الهوية،الجن�ض،  )رقم  البي�ن�ت  من 
المب��شر  التع�ون  الخ( من خالل  العمر، 

مع المركز الوطني للمعلوم�ت.
القط�ع . 11 و  الخ��ض  القط�ع  مع  التن�شيق 

على  الت�شغيلية،  ال�شعة  لزي�دة  الحكومي 
�شبيل المث�ل وقع المجل�ض مذكرة تف�هم 
لإعتم�د )200( مرفق  ال�شحة  وزارة  مع 
ع�م  خالل  ال�شحة  لوزارة  ت�بع  �شحي 
الت�أمين ال�شحي  2016م لتقديم خدم�ت 

و على الأخ�ض في المن�طق الن�ئية.
النته�ء من المرحلة الأولى »التح�شيرية« . 12

الإلكترونية  التع�مالت  تب�دل  لبرن�مج 
.)SHIB(

اإلى . 13 لت�شل  الخدمة  مقدمي  عدد  زي�دة 
 )%515( بزي�دة   2018 بمنت�شف   5100

عن 989 مقدم خدمة لع�م 2006.
لأمن . 14 اليزو  �شه�دة  على  الح�شول 

.)ISO27001( المعلوم�ت

م�صاريع املجل�س احلالية 
وامل�صتقبليه

م�ش�ريع المجل�ص الح�لية:

»الق�ش�ء  الموحدة  الوثيقة  م�شروع   •
على الت�أمين الغير حقيقي«.

للت�أمين  جديدة  �شرائح  اإ�ش�فة   •
ال�شحي على الزائرين. 

للمرافق  الخدمة  • زي�دة عدد مقدمي 
ال�شحية الحكومية .

الت�أمين  درا�ش�ت  في  الم�ش�ركة   •
ال�شحي على ال�شعوديين. 

على  الطبية  للتغطية  البدائل  • درا�شة 
المعتمرين.

مقدمي  على  الإ�شراف  اآلية  تطوير   •
الخدمة.

م�ش�ريع المجل�ص الم�شتقبلية:

.)DRG’s( الخدم�ت  • ت�شعير 
التركز. من  الحد  • اآلية 

المري�ض. من  التحقق  اآلية  • تطوير 
ث�ني«. طبي  »راأي  الطبي  • الم�شت�ش�ر 

المجل�ض  ل�شبكة  الخدم�ت  تك�مل   •
)الإعتم�د خالل 4 �ش�ع�ت(.

للعمل  الأطب�ء  اإعتم�د  و  ت�شنيف   •
ب�لت�أمين ال�شحي .

على  الطوارئ  م�شتوي�ت  تحديد   •
النظ�م الكندي. 
الدائمة. • اللجنة 

مركز  و  المط�لب�ت  ت�شديد  اآلية   •
ال�شلح والت�شوي�ت.
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يعتمد على:
• مع�يير للر�ش�ئل وتب�دل المعلوم�ت.
المعلوم�ت  لجميع  الترميز  توحيد   •

المع�لجة.
الت�أمين  ل�شرك�ت  اآلية  • نظم مع�لجة 

و مقدمي الخدمة ال�شحية.
تحليل  و  تحديد  مركزي،  تحقق   •

التح�يل
نظرا لأثر ونط�ق الم�شروع، ف�إن م�شروع 

SHIB يعتبر م�شروع وطني متميز.

برنامج التعامالت 
 )SHIB( الإلكرتونية

الو�شع الحالي
• اختالف اأ�ش�ليب مع�لجة المط�لب�ت

اأطراف  على  الإ�شراف  �شعوبة   •
العالقة الت�أمينية.

ومعلوم�ت.  تق�رير  توفير  • �شعوبة 
التح�يل. اكت�ش�ف  • �شعوبة 

• اختالف ت�شميم الر�ش�ئل المتب�دلة.
• تعدد نق�ط الدخول للبي�ن�ت ونق�ض 

في مع�يير اأمن المعلوم�ت.
له. الموؤمن  هوية  تحديد  • م�ش�كل 

مع�يير  و  الم�شطلح�ت  اختالف   •
الترميز.

م�شروع تبادلت التعامالت 
الإلكترونية للتاأمين ال�شحي 

SHIB- ال�شعودي
هو نظ�م الكتروني م�شمم ب�أ�شلوب اأعم�ل 
المع�يير  على  مبني   )B2B( اأعم�ل  اإلى 
الموحدة لتب�دل تع�مالت الت�أمين ال�شحي 
اأطراف  لجميع  ع�لية  وفع�لية  بكف�ءة 
ال�شحي،  ال�شم�ن  )مجل�ض  العالقة 
الخدمة  مقدمي  الت�أمين،  �شرك�ت 

ال�شحية( في قط�ع الت�أمين ال�شحي

الو�صع امل�صتهدف
العالقة  اأطراف  على  الإ�شراف  تنظيم   •

الت�أمينية.
• تنظيم الحوكمة.

• ا�شتمرارية الأعم�ل.
• تحديد و تحليل التح�يل.
• توفير تق�رير ومعلوم�ت.

ا�شتخدام  و  للبي�ن�ت  الموحد  الدخول   •
مع�يير اأمن المعلوم�ت.

• توحيد ت�شميم الر�ش�ئل المتب�دلة.
• توحيد الترميز ال�شحي.

• توحيد تحديد الموؤمن له.

العدد
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والمج�زر  الأهوال  من  واحدة 
يذكره�  لم  التي  به�  المرتبطة 
تج�رة  هو  ب�لن�ص  اإيغلتون  تيري 
الأفريقي(  )الهولوكو�شت  العبيد 
الأوروبية  الدول  بين  الأطل�شي  عبر 
فرن�ش�،  )بريط�ني�،  الكولوني�لية 
اإ�شب�ني�، البرتغ�ل وغيره�( وجزر الهند 
ال�شم�لية.  واأمريك�  والبرازيل  الغربية 
الهولوكو�شت  هذا  في  الأ�شهر  المثل 
على  من  البحر  في  العبيد  رمي  هو 
1781، وهو م�  ع�م  ال�شفينة زونغ  ظهر 
الورقة  هذه  في  نعر�شه  اأن  �شنح�ول 
على  الت�أكيد  مع  الت�أمين،  منظور  من 
اأنن� ل ندعي ب�أن هذه الورقة ترقى اإلى 

بحث ت�ريخي في الم�ش�در.

من  النوع  فهذا  الت�أمينية،  الكت�ب�ت  في 
الب�شر  رمي  من  به  ارتبط  وم�  الت�أمين 
في البحر ل يجد له ذكرًا، ح�شب علمن�، 
وحتى  العربية)1(،  الت�أمينية  الكت�ب�ت  في 
عن  الإنكليزية  ب�للغة  المو�شوعة  الكتب 
وت�ريخ  البحري  الت�أمين  وخ��شة  الت�أمين، 
نجد  لكنن�  تذكره�)2(.  ل  لويدز،  �شوق 
ولي�مز  اأريك  كت�ب  في  له�  مهمة  اإ�ش�رات 
عر�شً�  ونجد  والعبودية)3(.  الراأ�شم�لية 
الت�أمين  ت�ريخ  عن  كت�ب  في  اأي�شً�  له� 
عنه�)5(.  موثقة  ودرا�شة  الت�أمين)4(  واإع�دة 
متخ�ش�ض  لموؤرخ  مهم  كت�ب  وهن�ك 
عبر  الأبع�د  الثالثية  العبيد  تج�رة  بت�ريخ 
جزر  الغربية،  اأفريقي�  )اأوروب�،  الأطل�شي 
لأمريك�  ال�شرقي  الغربية/ال�ش�حل  الهند 
ال�شم�لية( مكّر�ض للمو�شوع يتن�ول جوانب 
وقد  الت�أميني)6(.  الج�نب  ومنه�  مختلفة 
اإعداد  في  الم�ش�در  هذه  على  اعتمدن� 

وكت�بة هذه الورقة.

ن�شرت اأ�شاًل في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 398-399، تموز 2018

التأميـن والعبوديــة
ف�شل بغي�ض في تاريخ التاأمين الراأ�شمالى

اإن الدول الراأ�شمالية الحديثة هي 
نتيجُة تاريٍخ من العبودية واإبادة 
وال�شتغالل،  والعنف  ال�شعوب 
ال�شين  عن  فيه  الرعُب  يقّل  ل 
التحاد  اأو  تونغ  ت�شي  ماو  اأيام 
لقد  �شتالين.  اأيام  ال�شوفييتي 
الآخر  هو  الراأ�شمالي  النظام  ُولد 
ولكنه،  والدموع،  بالدم  ممزوجًا 
والماوية،  ال�شتالينية  بخالف 
لين�شى  وكافية  اأطول  مدة  عا�ص 

جزءًا كبيرًا من تلك الأهوال.

مصباح كمال

م�رك�ض  ك�ن  لم�ذا  اإيغلتون،  تّري 
ُمِحّقً�، )2011(، الف�شل الث�ني، �ض 
12-13 في الأ�شل الإنكليزي للكت�ب.

داوود،  اإرين�  الألم�نية:  عن  ترجمه 
طرطو�ض-الرم�ل  داوود،  م�جد 

�شورية الذهبية، 2014-2013، 

سكوت الكتابات التأمينية 
عن تأمين تجارة العبيد

نزعم اأن الت�أمين على العبيد كب�ش�عة 
اأو القتل الجم�عي لالأف�رقة لم يلَق عن�ية 
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الخلفية العامة

لن�شغ�ل  الت�أمينية  الكت�ب�ت  اإهم�ل 
العبيد  على  ب�لت�أمين  الت�أمين  �شن�عة 
والفظ�ع�ت  تنقلهم  ك�نت  التي  وال�شفن 
المرتبطة به� - رمي العبيد المختطفين 
jettison - الذي بداأ في القرن  في البحر 
النظ�م  وتزامن مع ظهور  الخ�م�ض ع�شر 
الراأ�شم�لي، مدع�ة للت�ش�وؤل. ترى هل اأن 
اإبراز  من  الخجل  هو  الإهم�ل  �شبب هذا 
الت�أمين  ت�ريخ  في  الكريه  الف�شل  هذا 
رف�ض  ك�ن  النه�ئية  المح�شلة  اأن  رغم 
مكتتبي الت�أمين لتعوي�ض اأ�شح�ب ال�شفينة 
زونغ؟ لقد ك�ن مكتتبو الت�أمين جزءًا من 
ومن  ومم�ر�ش�ته  وقيمه  ال�ش�ئد  النظ�م 
خالل  من  العبيد  تج�رة  في  الم�ش�ركين 
التج�رة.  لهذه  الت�أمينية  الحم�ية  توفير 
الت�أمين  بين  العالقة  ترجع  وت�ريخيً�، 
ونظ�م العبودية اإلى م� قبل القرن ال�ش�بع 
يوؤكد  كم�  العبيد،  ت�شليع  قبل  اأي  ع�شر، 

موؤرخ متخ�ش�ض )7(.
في  الطبق�ت  جميع  اإن  ولي�مز  يقول 
المجتمع الإنكليزي قبل 1783 ك�نت ت�شكل 
العبيد.  بتج�رة  يتعلق  فيم�  جبهة موحدة 
والراأي  والكني�شة،  والحكومة،  ف�لت�ج، 
العبيد.  تج�رة  �ش�ندت  عمومً�،  الع�م 
اإل  نعم، ك�نت هن�ك بع�ض الحتج�ج�ت 
اأنه� لم تكن فّع�لة. )�ض 39(. ويذكر في 
ب�لعبيد  للتج�رة  اأن حملة  ال�شفحة  نف�ض 
اإليزابيث  الملكة  من  برع�ية  انطلقت 

الأولى )1533-1603(.
يربط اأريك ولي�مز بين تج�رة العبيد عبر 
الأطل�شي ومختلف ال�شن�ع�ت والخدم�ت 
الم�لية وغيره� ومنه� الت�أمين )�ض59(. 
�شرك�ت  من  كغيره�  لويدز،  اأن  ويذكر 
على  ب�لت�أمين  تقوم  ك�نت  الت�أمين، 
تنقلهم  ك�نت  التي  ال�شفن  وعلى  العبيد 
قوي  ب�شكل  مهتمة  وك�نت  الأطل�شي،  عبر 
بتحديد  المتعلقة  الق�نونية  ب�لأحك�م 
»الأخط�ر  و  طبيعية«  لأ�شب�ب  »الوف�ة 

قضية زونغ:
رمي العبيد في البحر

يعمل  قبط�نً�  ا�شترى   1781 الع�م  في 
لدى وليم كرك�شون William Gregson، اأحد 
مدينة  في  العبيد  تج�رة  في  الم�شتغلين 
�شراعية  �شفينة  البريط�نية،  ليفيربول 
في  محتجزة  ك�نت  العبيد  لنقل  هولندية 
 ،Zorgue ش�حل الذهب وتحمل ا�شم زورغ�
اأن  وقبل  و�شرك�ئه.  كرك�شون  عن  ني�بة 
تغيير  تمَّ  العبيد  تج�رة  في  ال�شفينة  تبداأ 

.Zong ا�شمه� لتكون زونغ
 Sao Tome بداأت زونغ رحلته� من �ش�و تومي
المحيط  عبر  متجهة  اأفريقي�  غرب  في 
الأطل�شي نحو ج�م�يك� وعلى متنه� 442 من 
العبيد الأف�رقة و 17 مالحً� ب�إمرة القبط�ن 
ب�شبب   .Luke Collingwood كولنغوود  لوك 
وخط�أ  مواتية  غير  لري�ح  ال�شفينة  �ض  تعرُّ
يومً�   108 رحلته�  ا�شتغرقت  فقد  مالحي 
اأ�ش�بيع  61 يومً�. ولكن قبل ثالثة  بدًل من 
 7 ف�إن  النه�ئية  محطته�  اإلى  و�شوله�  من 
من مالحي ال�شفينة و 62 عبدًا م�توا ب�شبب 
الع�شرات  اأن  كم�  والمر�ض.  التغذية  �شوء 
الأمرا�ض  من  يع�نون  ك�نوا  العبيد  من 
اكت�ش�ف  وعند  ب�شببه�.  للموت  ومعر�شون 
ال�شفينة  متن  على  ال�شرب  مي�ه  �شحة 
عدد  اأكبر  اإنق�ذ  كولنغوود  القبط�ن  قرر 
ب�إ�شدار  الب�شرية  والب�ش�عة  مالحيه  من 
الأمر لرج�له لختي�ر العبيد الأكثر مر�شً� 
ثالثة  وخالل  وهكذا  البحر.  في  ورميهم 
132 عبدًا. هذه هي الخطوط  اأي�م تم قتل 
التي  التف�شيالت  لكن  للق�شية  الع�مة 
اأكثر  �شورة  تر�شم  لموؤرخون  يعر�شه� 
تعقيدًا لختي�ر قبط�ن ال�شفينة وم�ش�عديه 
ظهر  على  العبيد  مع  والتع�مل  والمالحين 

ال�شفينة.

الت�أمين  مكتتبي  ب�أن  يعرف  القبط�ن  ك�ن 
رمي  ح�لة  في  التعوي�ض  يدفعون  البحري 
اأجل  من   jettison البحر  في  الب�ش�عة 

البحرية.  المج�زفة  اأثن�ء  البحرية« 
كت�ب  من  الت�لي  القتب��ض   .)104 )�ض 
يلقي  ع�شر  الث�من  القرن  اأواخر  ن�شر 

الكثير من ال�شوء على هذا الهتم�م:
The insurer takes upon himself the risk of 

the loss, capture, and death of slaves, or 

any other unavoidable accident to them: 

but natural death is always understood to 

be excepted:

by natural death is meant, not only when 

it happens by disease or sickness, but 

also when the captive destroys himself 

through despair, which often happens: 

but when slaves are killed, or thrown into 

the sea in order to quell an insurrection on 

their part, then the insurers must answer.

بنف�شه  الت�أمين(  )�شركة  الموؤِمن  يتحمل 
اأو  القب�ض عليهم  اأو  العبيد  خطر خ�ش�رة 
تجنبه  يمكن  ل  اآخر  اأي ح�دث  اأو  موتهم 
دائمً�  المفتر�ض  من  ولكن  له:  يتعر�شون 
 - ذلك:  من  ُي�شتثنى  الطبيعي  الموت  اأن 
ويعنى ب�لموت الطبيعي، لي�ض فقط عندم� 
يكون )الموت( ب�شبب اعتالل في ال�شحة 
ُينهي  عندم�  اأي�شً�  ولكن  المر�ض،  اأو 
الي�أ�ض،  ب�شبب  حي�ته  )العبد(  الأ�شير 
الأحي�ن:  من  كثير  في  يحدث  الذي 
في  ُيلقون  اأو  العبيد،  ُيقتل  عندم�  ولكن 
فعلى  ج�نبهم،  من  تمرد  لقمع  البحر 
الت�أمين(ال�شتج�بة  )�شرك�ت  الموؤمنين 

)لط�لب التعوي�ض()8(.

ولن� اأن ن�شير بعج�لة اإلى اأن المن�خ الفكري 
العبيد  لتج�رة  من��شرًا  ك�ن  اإنجلترا  في 
البي�ض،  لغير  الدونية  النظرة  خالل  من 
التجريبي  الفيل�شوف  مع  الح�ل  هو  كم� 
الذي   )1704-1632( لوك  جون  الإنجليزي 
الأفريقية  ال�شركة  في  م�ش�همً�  ك�ن 
التي   Royal African Company الملكية 
ثم  ومن  العبيد  تج�رة  في  تخ�ش�شت 
والقت�ش�دي  والفيل�شوف  والع�ج،  الذهب 
هيوم  ديفيد  الأ�شكتلندي  والموؤرخ 
والفيل�شوف  وال�شي��شي   .)1776-1711(

اأدموند بيرك )1793-1723( )9(.
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في  الرمي  والمالحين.  ال�شفينة  اإنق�ذ 
البحر اإجراء مالحي قديم واأحد الأ�شك�ل 
العوارية  ب��شم  يعرف  لم�  الب�شيطة 
من  ويعتبر   general average العمومية 
اللويدز  وثيقة  تغطيه�  التي  الحوادث 
درا�شة  في  ج�ء  وكم�  الكال�شيكية)10(. 
البحر  في  الرمي  ح�دث  »يتحقق  حديثة: 
عندم� يقوم رب�ن ال�شفينة برمي ق�شم من 
اأحوال  �شغط  تحت  البحر  في  الب�ش�عة 
ط�رئة لتف�دي غرق ال�شفينة، اأو لت�شحيح 
توازنه� الذي اختل ب�شبب تعر�شه� لالأنواء 
في  الأموال  تلك  وقوع  لمنع  اأو  البحرية، 
اأيدي دولة عدوة.)11( وك�ن العبيد يعتبرون 
والمع�دن  ك�لأخ�ش�ب  ب�ش�عة  بب�ش�طة 
في  رميهم  ك�ن  ولذلك  والحيوان�ت. 
لخطر  ال�شفينة  تعر�ض  ح�لة  في  البحر، 
غط�ء  بموجب  للتعوي�ض  مو�شوعً�  م�، 
وثيقة الت�أمين المعتمدة لدى لويدز، لكن 
هذه الوثيقة لم تكن تغطي ح�لت الوف�ة 
الطبيعية اأو الب�ش�ئع الق�بلة للتلف ب�شبب 

طبيعته� ك�لفواكه.

على  اآنذاك  المم�ر�شة  ا�شتقرت  لقد 
طبيعي  ب�شكل  يموتون  الذين  الأف�رقة  اأن 
اأو �شوء  اأو �شوء التغذية  - ب�شبب المر�ض 
ي�شكلون  يكونوا  لم   - الي�أ�ض  اأو  المع�ملة 
مو�شوعً� للمط�لبة ب�لتعوي�ض عن وف�تهم. 
ق�باًل  ك�ن  تمردهم  ب�شبب  قتلهم  لكن 
للتعوي�ض ب�لمبلغ الموؤمن عليهم كب�ش�عة.
للت�أمين  لويدز  وثيقة  �شي�غة  ك�نت 
ولف�ئدة  تكرار،  وفيه�  معقدة  البحري 

ُتلحق  التي  والمحن  والخ�ش�ئر  الأخرى 
ب�لب�ش�ئع  الأ�شرار  اأو  ال�شرر  اأو  الأذى 
وال�شلع وال�شفن المذكورة، وم� اإلى ذلك، 

اأو اأي جزء منه�. )الت�أكيد من عندن�(

الإنجليزي)12(  الن�ض  نقتب�ض  القراء 
متبوعً� بترجمتن� له.

 Touching the Adventure and Perils which

 we the Assurers are contented to bear and

 do take upon us in this Voyage, they are

 of the Seas, men-of-War, Fire, Enemies,

 Pirates, Rovers, Thieves, Jettison, Letters

 of Mart and Counter-Mart, Surprisals,

 Takings at Sea, Arrests, Restraints and

 detainments of all Kings, Princes and

 People, of what Nation, Condition or

 Quality soever, Barratry of the Master and

 Mariners, and of all other Perils, Losses

 and Misfortunes that have or shall come

 to the Hurt, Detriment, or Damage of the

 said Goods and Merchandises and Ship,

.etc, or any part thereof

له  م�  الموؤمنون  نحن  بهذا(  )ن�شمن 
عالقة ب�لمج�زفة )البحرية( والأخط�ر 
على  ون�أخذه�  تحمله�  ارت�شين�  التي 
ع�تقن� في هذه الرحلة، وهي )اأخط�ر( 
البح�ر، رج�ل الحرب، الحريق، الأعداء، 
)القرا�شنـــة(،  روفـــــــــرز  القرا�شنــــــة، 
خط�ب�ت  البحر،  في  الرمي  الل�شو�ض، 
التفوي�ض بمه�جمة �شفن العدو وخط�ب�ت 
التفوي�ض ب�لنتق�م من �شفن دولة معتدية، 
اأو ال�َشَرك،  ال�شتيالء على ال�شفن ب�لقوة 
القب�ض،  مين�ء،  في  ال�شفينة  توقيف 
جميع  من  والحتج�ز  والمنع  الإيق�ف 
)الع�ئدة( وال�شعوب،  والأمراء  الملوك 
لأية اأمة وفي اأية ح�لة وب�أية �شفة، خي�نة 
الأخط�ر  وجميع  والمالحين،  الُرّب�ن 

مطالبــة أصحــاب السفينــة زونــغ 
بتعويضهم عن رمي العبيد في البحر

اإلى  زونغ  ال�شفينة  و�شلت  عندم� 
مين�ء ليفيربول تقدم اأ�شح�به� بمط�لبة 
لتعوي�شهم بواقع 30 جنيه اإ�شترليني عن 
كل عبد ُرمي في البحر، وك�نت حجتهم 
رميهم  اإلى  اأ�شطر  ال�شفينة  قبط�ن  اأن 
ب�شبب نق�ض مي�ه ال�شرب، اأي اأن م� ق�م 
الت�شحية  ال�شرورة-  ب�ب  من  ك�ن  به 
رف�ض  الآخر.  البع�ض  لإنق�ذ  ب�لبع�ض 
اأ�شح�ب  فلج�أ  المط�لبة  الت�أمين  مكتتبو 
ال�شفينة اإلى المحكمة التي ق�شت ل�ش�لح 
المكتتبين  مح�م  لكن  ال�شفن،  اأ�شح�ب 
ب�ختف�ء  تتعلق  فنية  م�ش�ألة  اأث�روا 
تنطوي  المط�لبة  واأن  ال�شفينة  �شجالت 
على غ�ض لتحميل المكتتبين كلفة خ�ش�رة 
ا�شتدعوا  كم�  مربحة.  غير  بحرية  رحلة 
الإن�ش�ن  وحقوق  الإن�ش�نية  العتب�رات 
ح�ميً�  نق��شً�  اأث�ر  الذي  موقفهم  لدعم 
مجزرة  العبيد  رمي  واعتب�ر  الن��ض  بين 
من  م�شحونة  ب�ش�عة  رمي  مجرد  ولي�ض 
�شد  كرك�شون  ق�شية  وانتهت  ال�شفينة. 
جلبرت Gregson v. Gilbert لتعر�ض ث�نية 
تنجح  لم  ولكنه�  العلي�،  المحكمة  اأم�م 

وتخّلى اأ�شح�ب ال�شفينة
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 عنه� ب�شبب ال�شكوك الكثيرة التي اأثيرت 
والظروف  القبط�ن  ت�شرف  �شوء  على 
ال�شرب  مي�ه  نق�ض  بدعوى  المحيطة 
الرحلة  انحراف  اأثن�ء  الأمط�ر  )�شقوط 
الم�ء  من  ف�شل  وتوفر  م�ش�ره�  عن 
رحلته�(  نه�ية  اإلى  ال�شفينة  و�شول  بعد 
اإلى  اإ�ش�فة  ال�شفينة  �شجالت  واختف�ء 

ال�شغط الم�شتمر لدع�ة اإلغ�ء العبودية.
اأن  على  المتخ�ش�شون  الكت�ب  يجمع 
الت�أمين  وثيقة  غط�ء  من  ال�شتف�دة 
الدافع  ك�نت  زونغ  ب�ل�شفينة  الخ��شة 
لالأف�رقة.  الجم�عي  القتل  فعل  وراء 
المتوفر  ال�شرب  م�ء  �شحة  ك�نت  لو 
على  الإبق�ء  يتم  لم  لم�ذا  ال�شبب،  هو 
�شيوؤدي  ك�ن  ذلك  لأن  الأف�رقة؟  حي�ة 
معظمهم  اأو  منهم  البع�ض  وف�ة  اإلى 
ف�إن  وب�لت�لي  اإلى ج�ميك�،  الو�شول  قبل 
لن  العبيد،  تج�ر  ال�شفينة،  اأ�شح�ب 
عن  ب�لتعوي�ض  المط�لبة  من  يتمكنوا 
وف�تهم )وف�ة طبيعي( في حين اأن رمي 

على  الت�أمين  رواج  زونغ  ق�شية  تبين 
بموجب  لويدز  �شوق  في  العبيد  تج�رة 
البحري،  للت�أمين  المطبوعة  وثيقته� 
لهذه  والتج�ر  ال�شفن  اأ�شح�ب  وفْهُم 
تغطيه�  ل  التي  والخ�ش�رة  الوثيقة 
الب�شرية(  الب�ش�عة  العبيد،  )خ�ش�رة 
لأن �شببه� )الوف�ة لأ�شب�ب طبيعية ولي�ض 
ب�شبب ح�دث( ل ي�شنف ك�أحد الأخط�ر 

132 منهم في عر�ض البحر يمّكنهم من 

30 جنيه  بمقدار  تعوي�ض  على  الح�شول 
ا�شتيرلني لكل واحد منهم.

من مف�رق�ت هذه الق�شية لجوء مح�مي 
اإلى  مح�ميــــن(  )ثالثــــــــة  المكتتبيـــــن 
المط�لبة  دعوى  لرد  اإن�ش�نية  اعتب�رات 
مف�هيم  فيه  ك�نت  زمن  في  ب�لتعوي�ض 
حقوق الإن�ش�ن ل تمتد لغير البي�ض. وهم 
اإلغ�ء  دع�ة  مع  متوافقين  ك�نوا  ذلك  في 

اأن  اأي�شً�  المف�رق�ت  ومن  العبودية. 
اأم�م  ب�لتعوي�ض  المط�لبة  دعوى 

اأنه�  اأ�ش��ض  على  ُردت  المحكمة 
القتل  ولي�ض  الغ�ض  على  ق�ئمة 

العمد لالأبري�ء.
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الب�ش�عة  رمي  اأن  حين  في  البحرية 
م�شمونً�  يكون  التمرد  ب�شبب  الب�شرية 
مب�دئ  هن�ك  تكن  لم  الوثيقة.  بموجب 
ك�نت  فقد  الت�أمين  حرية  تقيد  اأخالقية 
الن�ش�ط�ت  من  كغيره�  تج�رة  العبودية 
التج�رة  هذه  مم�ر�شو  وك�ن  التج�رية 
ل�شم�ن  عليه�  ت�أمين  وثيقة  اإلى  بح�جة 

ديمومة عملهم واأرب�حهم.
رئي�ض  اأن  كيف  اأي�شً�  الق�شية  وتبين 
اللورد م�ن�شفيلد، اتخذ موقفً�  الق�ش�ة، 
ل�شم�ن عدم ت�شوي�ض المب�دئ الأ�ش��شية 
ق�شية  في  حكم  اأنه  رغم  الت�أمين  لعقد 
�ش�بقة )1772( بعدم جواز ترحيل عبد 
وهكذا   .)14( اأمريك�  اإلى  اإنجلترا  من 
ق�شية  في  الحي�ة  في  العبيد  حق  ف�إن 
كرك�شون �شد جلبرت �ش�ر �شحية على 

إلغاء التأمين على تجارة العبيد

مع ظهور ق�شية زونغ للعلن ن�ش�أت وتعززت 
لإلغ�ء  بريط�ني�  في  وقوية  ن�شطة  حركة 
دع�ته�  اأ�شهر  من  ك�ن  العبيد  تج�رة 
 Grenville غرينفيل �ش�رب )1735-1813( 
ولبرفور�ض  وليم  البرلم�ن  وع�شو   ،Sharp

 William Wilberforce  )1759-1833(
تج�رة  اإلغ�ء  بق�نون  ا�شمه  ارتبط  الذي 
العبيد )17(. لقد ح�ول �ش�رب اإث�رة دعوى 
وط�قمه�  ال�شفن  اأ�شح�ب  �شد  جزائية 
يكن  لم  يبدو  كم�  الجريمة  ق�نون  اأن  اإل 
تكن  لم  لأنه  ذلك  زونغ  على  ينطبق 
�شفة  ب�أن  تق�شي  ق�نونية  �ش�بقة  هن�ك 
اإلى  يتحولون  عندم�  تنتفي  ل  الب�شر 
ب�ش�عة م�شحونة في �شفينة. ف�لعبد بهذا 
يمكن  �شلعة  بل  اإن�ش�نً�  لي�ض  المقي��ض 

الت�شرف به� والت�أمين عليه�.

المم�ر�ش�ت  ف�إن  الو�شع  هذا  ظل  في 
لويدز  بوثيقة  المرتبطة  الت�أمينية 
لل�شمود  ق�بلة  تعد  لم  البحري  للت�أمين 
بداأه  الذي  البطيء  الفكري  التحول  اأم�م 
قد  بذلك  وهم  العبودية.  اإلغ�ء  دع�ة 

لرئي�ض  المجرد  التقني  الموقف  مذبح 
الق�ش�ة، اللورد م�ن�شفيلد، الذي تراأ�ض 
ق�ل  الق�شية، عندم�  المحكمة في هذه 
اأن  لو  كم�  نف�شه�  هي  العبيد  ح�لة  »اإن 
الخيول قد األقيت من على ظهر ال�شفينة 

في عر�ض البحر.«

الإن�ش�ن  تحويل  م�ش�ألة  زونغ  ق�شية  تثير 
اإلى ملك عيني، �شلعة، يمكن ال�شتحواذ 
ويمكن  وال�شراء،  للبيع  ق�بل  وهو  عليه، 
بهذه  الب�شر  امتالك  عليه.  الت�أمين 
حق  الملكية  اأ�شح�ب  يعطي  ال�شفة 
ذكر  وكم�  ي�ش�وؤون.  كم�  به�  الت�شرف 
ن�ئب المدعي الع�م في هذه الق�شية اأم�م 
المحكمة العلي� ف�إن الت�أمين على ال�شفينة 
الموؤمن  الأف�رقة  اأن  »حدد  قد  زونغ 
و�شواء  وممتلك�ت،  ب�ش�ئع  هم  عليهم 
ف�إنه  خ�طئً�  اأو  �شحيحً�  الأمر  هذا  ك�ن 
يبين جيم�ض  )15(.« وكم�  به  لن�  ل عالقة 
اختزل  الع�م  المدعي  ن�ئب  ف�إن  والڤن 
مو�شوع القتل الجم�عي اإلى خي�ر ب�شيط 
ال�شفينة  في  حدث  م�  اأن  وهو:  وق��شي 
.)16( اأكبر  �شر  لتجنبً�  اإجراءًا  ك�ن  زونغ 
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الق�نوني  الو�شع  لتعديل  ال�شبيل  مهدوا 
والت�أميني.

اإن م� اأث�ر حنق الداعين لإلغ�ء العبودية 
العبيد  تج�ر  القتلة،  اأن  حقيقة  هي 
عّم�  علنً�  يتحدثون  ك�نوا  وبط�نتهم، 
اته�مهم  من  خوف  اأي  دون  به  ق�موا 
ك�ن  جم�عية.  اإب�دة  لجريمة  ب�قترافهم 
الأمر �شهاًل عليهم: تقتل اأوًل لعتب�رات 
واإن  ب�لتعوي�ض،  تط�لب  ثم  تج�رية 
لم  المحكمة.  اإلى  تلج�أ  التعوي�ض  رف�ض 
ديني  اأو  اأخالقي  وازع  اأي  هن�ك  يكن 
من  والتراكم  الربح  فتحقيق  يردعهم. 

تج�رة العبيد ي�أتي في المقدمة.

بريط�ني�  في  ر�شميً�  العبيد  تج�رة  األغيت 
ل�شنة  العبيد  تج�رة  اإلغ�ء  ق�نون  بموجب 
1807 وت�شمن في الم�دة الأولى منه حظر 

حظر  الخ�م�شة  والم�دة  ب�لعبيد  التج�رة 
يم�ر�شه  ومن  التج�رة  هذه  على  الت�أمين 
اإ�شترليني/ جنيه   100 لغرامة  يخ�شع 

 .)18( الت�أميــــــن  ق�شط  اأ�شعـــ�ف  وثالثـــة 
الإنجليزي  الن�ض  نقتب�ض  القراء  ولف�ئدة 
على  )للتعرف  اأوًل  الخ�م�شة  للم�دة 
�شي�غته� واللغة المم�ثلة لغة وثيقة لويدز 

للت�أمين البحري( متبوعً� بترجمتن� له�.

V. And be it further enacted, That 

from and after the said First Day 

of May One Thousand eight hundred 

and seven, all Insurances whatsoever 

to be effected upon or in respect to 

any of the trading, dealing, carrying, 

removing, transshipping, or other 

Transactions by this Act prohibited, 

shall be also prohibited and 

declared to be unlawful; 

and if any of His Majesty›s 

Subject›s, or any Person or 

Persons resident within this 

United Kingdom, or within 

any of the Islands, Colonies, 

Dominions, or Territories 

thereunto belonging, or in 

His Majesty›s Possession or 

Occupation, shall knowingly 

and willfully subscribe, effect, or make, 

or cause or procure to be subscribed, 

effected, or made, any such unlawful 

Insurances or Insurance, he or they shall 

forfeit and pay for every such Offence the 

Sum of One hundred Pounds for every 

such Insurance, and also Treble the 

Amount paid or agreed to be paid as the 

Premium of any such Insurance, the One 

Moiety thereof to the Use of His Majesty, 

His Heirs and Successors, and the other 

Moiety to the Use of any Person who shall 

inform, sue, and prosecute for the same.

اأنه اعتب�رًا  اإلى ذلك فقد �ُشّرَع  وب�لإ�ش�فة 
�شنة  م�يو  �شهر  من  يوم  اأول  وبعد  من 
جميع  اإجراء  ف�إن  و�شبعة،  وثم�نم�ئة  األف 
الت�أمين�ت اأيً� ك�نت على اأو فيم� يتعلق ب�أي 
اأو  من�قلة  تحويل،  حمل،  تع�مل،  تج�رة، 
بموجب  محظورة  ت�شبح  اأخرى  مع�مالت 
محظورة  تعتبر  اأنه�  كم�  الق�نون،  هذا 
وتعلن ب�أنه� غير ق�نونية؛ واإذا ك�ن اأي من 
اأو  �شخ�ض  اأي  اأو  الجاللة،  �ش�حب  رع�ي� 
المملكة  هذه  في  المقيمين  من  اأ�شخ��ض 
اأو  الجزر  من  اأي  داخل  اأو  المتحدة، 
التي  الأق�ليم  اأو  المن�طق  اأو  الم�شتعمرات 
ينتمون اإليه�، اأو في حي�زة اأو تحت احتالل 

وعن  بمعرفته  ق�م  قد  الجاللة،  �ش�حب 
اأو  اإجراء،  اأو  ب�لكتت�ب  ق�شد 

لالكتت�ب  ا�شتدرج  اأو  ت�شبب 
اأو  تنفيذه�،  اأو  به�، 

ب�أي  القي�م 
هذه  من 

الت�أمين،  اأو  الم�شروعة  غيـــر  الت�أمينـ�ت 
ُيغّرمون ويدفعون عن  اأو ف�إنهم �شوف  ف�إنه 
كل مخ�لفة مبلغ م�ئة جنيه عن كل ت�أمين، 
المدفوع  المبلغ  اأ�شع�ف  ثالثة  وكذلك 
هذا  لمثل  ت�أمين  كق�شط  عليه  المتفق  اأو 
�ش�حب  قبل  ن�شفه من  ي�شتخدم  الت�أمين، 
الآخر  والن�شف  وخلف�ئه،  وورثته  الجاللة 
وبذل  ب�لإبالغ  يقوم  اأي �شخ�ض  ل�شتخدام 

الهمة والمق��ش�ة ب�ش�أن هذه الت�أمين�ت.

مح�مي  يد  على  الق�شية  نه�ية  ك�نت 
المحكمة  اأقنعوا  الذين  المكتتبين 
ب�لغ�ص الذي تقوم عليه مط�لبة اأ�شح�ب 
ال�شفن، وبدًل من مت�بعة الق�شية فقد 
الق�شية  عن  ال�شفينة  اأ�شح�ب  تخلى 

دون �شدور حكم من المحكمة.

المفت�ح  حق�ً  زونغ  ق�شية  ك�نت  لقد 
تج�رة  على  الت�أمين  بنه�ية  اآذن  الذي 

العبودية.

31 ت�شرين الأول 2017
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The new technologies &
their impact on the development of the insurance industry

GAIF,June 25th 2018

Tech 3 effects
Enlargement of the universe 
of possibles
•	Big	Data	(un)structured,	IT	Power	
capacity	(soft&hard)

•	IA,	ML,lisible	interpretable	
captors->	IoT

Enlargement of clients needs 
& change of behaviours
•	Social	networks,	selfies,	
communities

•	Usability	vs	Ownership,	Higher	
service	level	expectations

•	Mobility	Tech	Green

Disruption of the insurance 
supply chain 
•	Shortern	the	value	chain	to	client,	
no	paper,	no	bureaucraty

•	Client	known	through	data	–	
Reverse	information	asymetry Te
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Tech trends can spur innovation breakthroughs, build capabilities and 
streamline costs

Social networks and media strategies are used at key points of the 
value chain
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Tech trends can spur innovation breakthroughs, build capabilities and 
streamline costs

Rethink the business model

Fundamentals of insurance shaken
From inversed production cycle to an immediate consumed 
service
-> An all in one service to the customer:
•	Prevention,

•	Indemnification	or	Replacement,	

•	Crisis	Management

Large mutualisation -> specific individualisation?
•	Information	management

•	A	marketing	approach

•	Index	based	insurance	products

New actors in the competition: 
•	GAFA/BATX

Guardianship:Regulation, Law, Customer Proximity,Trus t
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How AI is being adopted in 
insurance

The impact of Live Video in 
Insurance

Disclaimer
•	This	 presentation	 and	 all	 the	
content	 hereof	 (including	
text,	 publications,	 images,	
photographs	 and	 graphic	 or	
cartographic	 elements)	 are	 the	
exclusive	property	of	CCR	Re	or	
of	third	parties	having	expressly	
authorised	their	use.

•	Any	 reproduction,	
representation	 or	 use	 of	 all	 or	
any	 part	 of	 the	 presentation	
is	 expressly	 prohibited,	 unless	
CCR	 Re's	 prior	 written	 consent	
has	been	obtained.

•	The	content	of	the	presentation	
is	 strictly	 for	 information	
purposes	 only	 and	 has	 no	
contractual	value.

•		CCR	Re	accepts	no	responsibility	
for	any	direct	or	indirect	loss	or	
damage,	 whatever	 the	 cause	
or	 nature,	 associated	 with	
the	 presentation	 and	 incurred	
because	of	 the	use	or	 possible	
inaccuracy	 of	 the	 information	
contained	in	the	presentation.

How tech could 
help solving the 2 
main challenges for 
our indus try at the 
moment?
1. 	Cyber	

2. Nat	Cat	&	Climate	Change	
adaptation	

And is there a limit to 
tech?
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0.1 مقدمة
مج�ل  في  تحقق  الذي  التقدم  �شوء  فى 
التكنولوجي� وفي ثورة الت�ش�لت ال�شلكية 
نت�ئج  وم� نجم عن ذلك من  والال�شلكية، 
في مج�ل تلبية متطلب�ت ال�شوق المع��شرة 
والتكلفة  والخدمة  الجودة  حيث  من 
المقترحة  الحلول  ب�تت  فقد  والكف�ءة، 
للم�شكالت التي تواجهه� الأن�شطة التج�رية 
فقد  وب�لت�لي  ت�ش�وؤل،  محط  التقليدية 
برزت عملية اإع�دة هند�شة اأ�ش�ليب العمل 
 )Business Process Reengineering )BPR(

ب�شورة  يتغير  اأن  يمكن  جديد  كمفهوم 
تحقيق  طريق  في  الت�شغيلي  الأداء  جذرية 

اأهداف العمل وغ�ي�ته.

اأ�ش�ليب  هند�شة  اإع�دة  عملية  وتعتبر 
التغيير  دورة  جوانب  اأحدى  العمل 
المنظم، والغر�ض منه� هو الح�شول على 
الأعم�ل  لح�لة  )لقطة(  �شريعة  �شورة 

وال�شعف  القوة  نق�ط  وتقييم  التج�رية، 
في ال�شركة وتحديد اإمك�ني�ت التغيير فيه� 
اإع�دة  عملية  وت�شمل   .)1995 )ت�ش�مبي، 
هند�شة اأ�ش�ليب العمل العديد من الجوانب 
والثق�فة  الت�شغيلية  العملية  ذلك  في  بم� 
والبنية  والتكنولوجي�  التحتية  والبنية 
وتعتبر  الم�دية.  والمرافق  التكنولوجية، 
نت�ئج عملية اإع�دة هند�شة العمل تو�شي�ت 

لتطبيق مب�درات التغيير داخل الموؤ�ش�شة.
ب�لتغيير،  الهند�شة  اإع�دة  عملية  وتخت�ض 
بتحقيق  تعني  فهي  لذلك  وب�لإ�ش�فة 
وبين  العمالء  احتي�ج�ت  بين  التوازن 
اأهداف  لإنج�ز  وذلك  الت�شغيلي،  الأداء 
لإ�شتك�ش�ف  مغ�مرة  اإنه�  وغ�ي�ته.  العمل 
الم�شتقبل، وفي معظم الأحي�ن هي مح�ولة 
لت�شكيل ذلك الم�شتقبل غير المعروف في 
ب�أن  1990(، علمً�  & روملر،  حينه )برا�ض 
الموؤ�ش�شة اأو ال�شركة يجب اأن تتغير ب�شكل 
كبير لتحقيق تح�شين�ت جذرية في الأداء 

والح�شول على ر�ش� العمالء.
العديد  تعمل  الفل�شطيني،  ال�شي�ق  في 
التفكير  نهج  مع�لجة  على  ال�شرك�ت  من 

والذي  داخله�،  الإبداعي  غير  الج�مد 
الح�لية،  اأعم�له�  اإط�ر  حدود  يتج�وز  ل 
لتحديد لي�ض فقط مهم�ت ال�شركة اليوم، 
في  به  القي�م  عليه�  م�  لتحديد  ولكن 
الم�شتقبل. ويتم و�شع الروؤية الإ�شتراتيجية 
للموؤ�ش�شة.  التنفيذيين  المديرين  من قبل 
الأعم�ل  هند�شة  اإع�دة  خالل  من  ويمكن 
الإدارة  روؤية  تطوير  ال�شرك�ت  هذه  في 
وذلك  الم�شتقبلية،  للم�ش�ريع  التنفيذية 
للموؤ�ش�شة  الأ�ش��شية  الكف�ءات  ب��شتخدام 
لتحقيق  الأ�ش��شية  اللبن�ت  ب�عتب�ره� 
الأداء  وم�شتوي�ت  والغ�ي�ت  الأهداف 
هي  والنتيجة   .)1995 )ت�يلور،  الجديدة 
واإ�شتراتيجية  اإ�شتراتيجية،  روؤية  �شي�غة 
واإ�شتراتيجية  الروؤية،  تلك  لتحقيق  العمل 
اإ�شتراتيجية  وتمكين  لدعم  التكنولوجي� 
التغيير  لمب�درات  تعريف  وتقديم  العمل، 

ذات الأولوية.

إعادة هندسة
اأ�شاليب العمل )الهندرة( في قطاع التاأمين الفل�شطيني واأثرها على 

م�شتوى جودة الأداء الت�شغيلى
اإعداد: زيد ث�بت عبد الحليم

ك�نون اأول 2017

اأ�شاليب العمل )الهندرة( في قطاع التاأمين الفل�شطيني
واأثرها على م�شتوى جودة الأداء الت�شغيلى

إعادة هندسة

اإعداد: زيد ثابت عبد الحليم
كانون اأول 2017

الفصل األول
مدير اإدارة الت�شويق-ال�شركة الع�ملية املتحدة-المقدمة

فل�شطني
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1.1 بيان الم�شكلة:

هي  م�  الدرا�شة:  لهذه  الرئي�شية  الم�شكلة 
الأعم�ل  اإع�دة هند�شة  في  الموؤثرة  العوامل 

في قط�ع الت�أمين في فل�شطين؟

2.1 هدف الدرا�شة:

هند�شة  اإع�دة  مفهوم  حول  معرفتن�  تو�شيع 
�شرك�ت  في  وتطبيقه  اله�م  ودوره  الأعم�ل، 
ذلك  اإليه  يوؤدي  وم�  فل�شطين،  في  الت�أمين 
من تغيير جذري في الأداء الت�شغيلي لتحقيق 
الخ��ض  القط�ع  في  العمل  وغ�ي�ت  اأهداف 
اإلى تغيير الوظ�ئف  الفل�شطيني. وب�لإ�ش�فة 
اأي�شً�  يغير  المفهوم  هذا  ف�إن  والمه�رات، 
اأ�شلوب عمل الموظفين والطرق التي يفكرون 
يعتقدون  مم�  ومواقفهم  وت�شرف�تهم  به� 
في  درام�تيكية  تح�شين�ت  لتحقيق  مهم  اأنه 
مثل  والمع��شرة،  الدقيقة  الأداء  مق�يي�ض 

التكلفة، الجودة، الخدمة، وال�شرعة.

3.1 الكلمات المفتاحية:

التفكير  اإع�دة  العمل: هي  اإعادة هند�شة 
جذري  ت�شميم  واإع�دة  جوهرية،  ب�شورة 
تح�شين�ت  لتحقيق  العمل  اإدارة  لعملية 
الدقيقة  الأداء  مق�يي�ض  في  درام�تيكية 
والخدمة  والجودة  التكلفة  مثل  والمع��شرة، 

وال�شرعة )ه�مر، 1993(.
الأ�ش��شية  العملي�ت  فهم  هي  الأ�شا�شية: 
لإدارة العمل، وهي الخطوة الأولى قبل اإع�دة 
هند�شة العمل. اإذ يجب على رج�ل الأعم�ل 
�شرك�تهم  حول  الأ�ش��شية  الأ�شئلة  طرح 
به؟  نقوم  م�  نفعل  لم�ذا  عمله�:  وكيفية 
ولم�ذا نفعل ذلك ب�لطريقة التي نفعله�؟ اإن 
فهم  اإلى  يقود  الأ�ش��شية  الأ�شئلة  هذه  طرح 
العملي�ت الأ�ش��شية، والتفكير في �شبب وجود 
م�  وغ�لبً�  القديمة.  والفر�شي�ت  القواعد 
تكون تلك القواعد والفر�شي�ت غير من��شبة 

ومتق�دمة )ك�ف��شو، 1993(.
الت�شميم  اإع�دة  هي  الراديكالية: 
الهي�كل  كل  تج�هل  وتعني  جذرية  ب�شورة 
جديدة  طرق  وابتك�ر  الق�ئمة،  والإجراءات 
ب�إع�دة  والمق�شود  العمل.  لإنج�ز  تم�م� 
وتبداأ  الأعم�ل،  �شي�غة  اإع�دة  هو  الهند�شة 
تبني  عدم  على  يقوم  اأ�شلوب  ب�إعتم�د 
التلق�ئي ب�لأمور  الت�شليم  اأو  فر�شيت �ش�بقة 

الج�رية. )ه�رينعتون، 1991(.

ل  العمل  هند�شة  اإع�دة  الدراماتيكية: 
تتعلق ب�إجراء تح�شين�ت اأو تعديالت ه�م�شية 
درام�تيكية  تح�شين�ت  بتحقيق  تتعلق  لكنه� 
في الأداء. وهن�ك ثالثة اأنواع من ال�شرك�ت 
التي تتبنى عمومً� نهج اإع�دة هند�شة العمل، 
في  نف�شه�  تجد  التي  ال�شرك�ت  اأول  وهي 
ورطة عميقة ولي�ض لديه� خي�ر اآخر. وث�نيً�، 
ب�شبب  التي تجد نف�شه� في ورطة  ال�شرك�ت 
به�؛  المحيطة  القت�ش�دية  البيئة  تغير 
اأن  ترى  التي  المزدهرة  ال�شرك�ت  وث�لثً�، 
لتعزيز  تمنحه� فر�شة  العمل  اإع�دة هند�شة 

تفوقه� على من�ف�شيه�. )ه�مر، 1993(.
اأهمية  الأكثر  المفهوم  هي  العمليات: 
اأنه  والمالحظ  العمل.  هند�شة  اإع�دة  في 
تنق�شم  التقليدية،  الموؤ�ش�ش�ت  هيكل  في 
الموؤ�ش�شة الواحدة اإلى اإدارات، ويتم تق�شيم 
توزيعه�  يتم  ب�شيطة  مه�م  اإلى  فيه�  العمل 
طبيعة  ف�إن  لذا  المختلفة.  الإدارات  على 
المهم�ت  توزيع  مفهوم  على  الق�ئم  التفكير 
على  الق�ئم  التفكير  اإلى  التحول  اإلى  يحت�ج 
توفير  اأجل  من  وذلك  ككل،  العملية  مفهوم 

الكف�ءة )ه�مر وت�ش�مبي، 1993(.

4.1 اأ�شئلة الدرا�شة:

الرد  �شيتم  التي  المحددة  البحث  اأ�شئلة 
عليه� هي:

اأ�ش�ليب  هند�شة  اإع�دة  عملية  هي  م�   .1
العمل )BPR( في �شرك�ت الت�أمين.

لدرا�شة  الم�شتخدمة  العوامل  هي  م�   .2
اأ�ش�ليب  هند�شة  اإع�دة  عملية  ت�أثير 

العمل في �شرك�ت الت�أمين؟
تزيد  اأن  الت�أمين  ل�شرك�ت  يمكن  كيف   .3

من نوعية الخدمة التي تقدمه�؟
4. هل توؤدي عملية اإع�دة هند�شة اأ�ش�ليب 
الفل�شطيني  الخ��ض  القط�ع  العمل في 

اإلى تح�شين العملي�ت؟

5.1 اأهمية الدرا�شة:

عدة  من  جدًا  مهمة  الدرا�شة  هذه  تعتبر 
نواحي ب�لن�شبة لالأداء الت�شغيلي للع�ملين في 
جميع الأق�ش�م الإدارية/الت�شويقية، والن�شبة 
ب�أ�شلوب  يتعلق  فيم�  ال�شي��ش�ت،  لوا�شعي 

عمل الموظفين وطرق تفكيرهم.

و�شوف توفر نت�ئج هذه الدرا�شة وم� تتو�شل 
لإدارات  المعلوم�ت  ا�شتخال�ش�ت  من  له 
من  والتي  الفل�شطينية،  الت�أمين  �شرك�ت 
�ش�أنه� م�ش�عدتهم على تقييم م�شتوى عملية 
�شوف  كم�  العمل،  اأ�ش�ليب  هند�شة  اإع�دة 
ت�ش�عدهم على اتخ�ذ القرارات ال�شحيحة، 
نوعية  وتح�شين  عمالئه�،  على  للحف�ظ 

الخدمة التي يقدمونه�.

ومن ن�حية اأخرى وب�شبب عدم وجود اأبح�ث 
حول الت�أمين في نظ�م الت�أمين الفل�شطيني، 
علمي�  مرجع�  �شتكون  الدرا�شة  هذه  ف�إن 
القرار  �ش�نعي  �شتعطي  اأنه�  كم�  للب�حثين، 
الفل�شطيني  الم�ل  راأ�ض  �شوق  هيئة  في 
التي  العوامل  حول  العلمية  الموؤ�شرات 
الت�أمين،  �شرك�ت  اأداء  تح�شين  على  توؤثر 
وت�ش�عدهم على اتخ�ذ الإجراءات الالزمة.

6.1 المنهجية والعينة:

على  البداية  في  اعتمدت  البحث  منهجية 
المق�بالت  خالل  من  المعلوم�ت  جمع 
المديرين  مع  اأجريت  التي  الر�شمية  غير 
الخ��ض  القط�ع  مع  الع�ملين  والموظفين 
م�ش�در  مراجعة  ثم  ومن  الفل�شطيني، 
البي�ن�ت الأولية والث�نوية للعوامل التي ت�شهم 
في نج�ح وف�شل عملية اإع�دة هند�شة اأ�ش�ليب 
المعرفة  من  المزيد  لتوفير  وذلك  العمل، 
لمعلوم�ت  والتو�شل  المو�شوع  هذا  حول 
ال�شتبي�ن  ا�شتخدام  و�شيتم  وكمية.  نوعية 
ك�أداة رئي�شية للبحث ول�شتخال�ض البي�ن�ت 
ا�شتجواب حوالي  و�شيتم  الدرا�شة.  من هذه 
م�ئة وع�شرين من الموظفين والمدراء كعينة 
ع�شوائية ب�شيطة تمثل �شرك�ت الت�أمين على 
في  الع�ملة  الفل�شطيني  الخ��ض  القط�ع 

الأرا�شي الفل�شطينية.

7.1 حدود الدرا�شة:

الأعم�ل؛  قط�ع�ت  جميع  البحث  يغطي  ل 
علمً� ب�أن ا�شتثن�ء قط�ع غزة من الم�شح قد ل 
يجعل نت�ئج البحث ق�بلة للتعميم على نط�ق 
اأو�شع. وقد تكون بع�ض الأ�شئلة في ال�شتبي�ن 
حول اإجراءات العمل وحول �شل�شلة القرارات 
لم يتم الرد عليه�، واأن تلك ال�شئلة التي تم 
مع  جيدة  عالقة  لوجود  اأ�ش�رت  عليه�  الرد 

مديريه�.

العدد
139
العدد
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الفصل الثاني
قطاع التاأمين الفل�شطيني

بجعل  ع�شكري  اأمر  �شدر   ،1975 ع�م  وفي 
اإلزاميً�، وقد �ش�عد  المركب�ت  الت�أمين على 
ذلك التحول على زي�دة حجم قط�ع الت�أمين؛ 
فقد ت�أ�ش�شت ال�شركة العربية للت�أمين، والتي 
لم تكن تعمل وحده� في ال�شوق، حيث واجهت 
الإ�شرائيلية  الت�أمين  �شرك�ت  من  من�ف�شة 
ومن بع�ض وكالء �شرك�ت الت�أمين الأجنبية.

وظلت هذه هي الح�لة النتف��شة الأولى في 
الت�أمين  �شرك�ت  اأجبرت  حيث   ،1987 الع�م 
ال�شوق  من  الن�شح�ب  على  الإ�شرائيلية 
في  وحده�  للت�أمين  العربية  ال�شركة  وتركت 
عندم�  توقف  الحتك�ر  هذا  اأن  اإل  ال�شوق. 
في  جديدتين  ت�أمين  �شركتي  ت�أ�شي�ض  تم 
�شركة  هم�  ال�شركتين  وه�تين   .1993 ع�م 
الوطنية.  الت�أمين  و�شركة  للت�أمين  الم�شرق 
وبعد اإعالن اأو�شلو وت�أ�شي�ض ال�شلطة الوطنية 
الفل�شطينية، تم ت�أ�شي�ض العديد من �شرك�ت 
تر�شت  �شركة  هي  ال�شرك�ت  وهذه  الت�أمين. 
للت�أمين،  فل�شطن  و�شركة  للت�أمين،  الع�لمية 
وال�شركة  للت�أمين،  الأهلية  ومجموعة 
والحي�ة،  الحوادث  على  للت�أمين  العربية 
العق�ري.  للرهن  فل�شطين  و�شركة  األيكو، 
الت�أمين  �شوق  وا�شتمر   .)2012 )الأ�شد، 
ع�م  في  الث�نية  النتف��شة  حتى  النمو  في 
في  اآخر  وتراجع  نك�شة  واجه  حيث   ،2000

 ،2008 ع�م  وفي  الت�أمين.  اأق�ش�ط  حجم 
ثم  تك�فلي،  ت�أمين  �شركة  اأول  ت�أ�شي�ض  تم 
للت�أمين  المتحدة  الع�لمية  ال�شركة  ت�أ�ش�شت 
ال�شركة  غ�درت  اأن  بعد   ،2010 ع�م  في 

تقدم  واليوم،  ال�شوق.  للت�أمين  العربية 
�شرك�ت الت�أمين اأنواع مختلفة من الت�أمين�ت 
والحوادث  والحريق،  ال�شي�رات  ت�أمين  مثل 
الع�مة، والبحرية، وال�شحة، والحي�ة، واأنواع 
اأق�ش�ط  اإجم�لي  وبلغ  الت�أمين.  من  اأخرى 
دولر  مليون   195.000.000  $ حوالي  الت�أمين 
الت�أمين  �شرك�ت  في  ويعمل   ،2016 ع�م  في 
 240 من  واأكثر  موظف،   1050 من  اأكثر  هذه 
الخدم�ت،  ومئ�ت من مقدمي  الوكالء،  من 
واأع�ش�ء  وال�شي�دلة  الأطب�ء  من  والآلف 

ال�شبك�ت الطبية. )الأ�شد، 2012، �ض 5-4(.

ق�نون  غي�ب  من  القط�ع  هذا  ع�نى  وقد 
وو�شلت  طويل.  لوقت  الفل�شطيني  الت�أمين 
مع  نه�يته�  اإلى  الفو�شوية  الح�لة  هذه 
ع�م  الم�ل  راأ�ض  الم�ل  �شوق  هيئة  اإن�ش�ء 
المخولة  التنظيمية  الهيئة  لت�شبح   ،2004

جميع  على  والتنظيم  والرق�بة  ب�لإ�شراف 
واتخذت  الت�أمين.  بقط�ع  المتعلقة  الأعم�ل 
الفل�شطينية خطوات  الم�ل  راأ�ض  �شوق  هيئة 
رئي�شية لتح�شين الدور الإ�شرافي على قط�ع 
الت�أمين من خالل تقديم توجيه�ت وتعليم�ت 
المخ�طر  من  التخفيف  اإلى  تهدف  جديدة 
على �شرك�ت الت�أمين، وتوفير تغطية ت�أمينية 
اأف�شل للموؤمن عليه. )هيئة �شوق راأ�ض الم�ل 

الفل�شطينية، 2017(.
 )20( رقم  الت�أمين  ق�نون  اإ�شدار  تم  كم� 
ل�شنة 2005، حيث عملت العديد من �شرك�ت 
فل�شطين.  في  والأجنبية  المحلية  الت�أمين 
 )10( الع�ملة  الت�أمين  �شرك�ت  عدد  وبلغ 

1.2 قطاع التاأمين الفل�شطيني:

الوطنية  ال�شلطة  ت�شرف   1993 ع�م  ومنذ 
الفل�شطينية على قط�ع الت�أمين في فل�شطين، 
وتم تو�شع نط�قه� الجغرافي في هذا القط�ع 

ع�م 1994.

وبموجب اتف�قية نقل ال�شالحي�ت، اأ�شبحت 
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية الجهة المخولة 
الت�أمين في فل�شطين،  والم�شرفة على قط�ع 
التراخي�ض  منح  عن  الم�شوؤولة  وب�لت�لي 
على  والإ�شراف  الت�أمين  ووكالء  ل�شرك�ت 
الفل�شطيني  الت�أمين  ويعتبر قط�ع  اأن�شطته�. 
القط�ع�ت  ب�لمق�رنة مع  ن�شبيً�  قط�ع جديد 
الأخرى. وك�نت اأول �شركة ت�أمين في الم�شرق 
 ،1944 ع�م  فل�شطين  في  اأن�شئت  قد  العربي 
من قبل البنك العربي. وك�ن اأ�شمه� ال�شركة 
مملوكً�  راأ�شم�له  كل  وك�ن  للت�أمين،  العربية 
فل�شطينيون  يديره�  للفل�شطينيين، كم� ك�ن 

اأي�شً�. )عبد الجواد، 2010، �ض 19(.

اأعم�له�  ال�شركة  نقلت   1948 نكبة ع�م  وبعد 
وخالل  لبن�نية.  �شركة  واأ�شبحت  لبن�ن  اإلى 
ال�شفة  يم�ر�ض فى  الت�أمين  الفترة ك�ن  تلك 
الت�أمين  �شرك�ت  فروع  خالل  من  الغربية 
الأردنية والوكالء. اأم� ب�لن�شبة لقط�ع غزة، 
�شرك�ت  فروع  خالل  من  يم�ر�ض  ك�ن  فقد 
ات�أمين الم�شرية. وبعد الحتالل الإ�شرائيلي 
�شوق  حجم  ظل   ،1975 وحتى   1976 ع�م 
الت�أمين  �شرك�ت  وك�نت  �شغيرًا،  الت�أمين 
اأو  الإ�شرائيلية  لل�شرك�ت  فروع  عن  عب�رة 
الجواد،  )عبد  الأجنبية.  ال�شرك�ت  لوكالء 

2010، �ض 19. (

0.2 المقدمة
�شيقدم هذا الف�شل لمحة ت�ريخية عن قط�ع الت�أمين الفل�شطيني، والعقب�ت 
وال�شعوب�ت الرئي�شية التي توؤثر عليه، و�شين�ق�ص ت�ريخ الم�ش�ركين الرئي�شيين 
قط�ع  اأداء  على  كبير  ب�شكل  يوؤثرون  الذين  الفل�شطيني  الت�أمين  قط�ع  في 
الت�أمين، وب�لت�لي على المواقف، والنطب�ع�ت، وعلى عملية توظيف البي�ن�ت 

الت�شغيلية والم�لية الخ��شة ب�شرك�ت الت�أمين.
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في  ت�أمين،  اأنواع  مختلف  في  تعمل  �شرك�ت 
ع�م 2017.

راأ�ض  �شوق  هيئة  وا�شلت   ،2017 ع�م  وخالل 
دوره�  تح�شين  اإلى  الرامية  جهوده�  الم�ل 
على  وبن�ءًا  الت�أمين.  قط�ع  على  الرق�بي 
الت�أمين  �شرك�ت  جميع  من  الهيئة  طلب 
الهيئة  ا�شتلمت  اكتوارية،  تق�رير  تقديم 
التق�رير  تلك  من  الأولى  المجموعة  وحللت 
ذلك  على  وبن�ءًا   ،2017 ع�م  في  الكتوارية 
زي�دة  الت�أمين  �شرك�ت  من  الهيئة  طلبت 

احتي�طي�ته� الفنية.

الرق�بية  اأطره�  بتعزيز  التزامه�  من  وكجزء 
مع  وموائمته�  الت�أمين  قط�ع  على  والإ�شرافية 
في  الهيئة  �شرعت  الدولية،  المم�ر�ش�ت  اأف�شل 
تنفيذ م�شروع يهدف اإلى تقييم اإط�ره� الإ�شرافي 
ب�لمق�رنة مع المب�دئ الأ�ش��شية للت�أمين الع�لمي 
على  لالإ�شراف  الدولية  الرابطة  �شنته�  والتي 
الق�ش�ي�  لمع�لجة  عمل  خطة  وو�شع  الت�أمين، 

الرئي�شية التى تو�شل له� التقييم.

اإدارة الت�أمين مرحلة التقييم  كم� ا�شتكملت 
للت�أمين  والرق�بي  التنظيمي  لالإط�ر  الذاتي 
للت�أمين  الأ�ش��شية  المب�دئ  ق�عدة  على 
ال�ش�درة عن الرابطة الدولية لالإ�شراف على 
الت�أمين؛ وا�شتن�دا اإلى نت�ئج التقييم الذاتى، 
الإط�ر  تع�لج  التي  العمل  خطة  و�شعت 
الفل�شطيني  للت�أمين  والإ�شرافي  التنظيمي 
الدولية  المم�ر�ش�ت  اأف�شل  مع  يتم��شى  بم� 

مثل المب�دئ الأ�ش��شية للت�أمين، مع مراع�ة 
الواقع المحلي الفل�شطيني.

�شوق  هيئة  نجحت   ،2017 ع�م  وخالل 
مع  ب�لتع�ون  الفل�شطينية،  الم�ل  راأ�ض 
احتي�طي�ت  زي�دة  في  الت�أمين،  �شرك�ت 
لجميع  الكتوارية  للتق�رير  وفقً�  الت�أمين 
عز  تخفي�ض  تم  حيث  الت�أمين،  �شرك�ت 
غير  تلك  ذلك  في  بم�  الحتي�طي�ت،  تلك 
الم�شجلة في ال�شجالت الم�لية، اإلى م�شتوى 
زاد  م�  2012. وهذا  غير م�شبوق منذ ع�م 
من ال�شتقرار في قط�ع الت�أمين واأدى اإلى 
تجنب النتك��ض غير المتوقع ووفر الحم�ية 

لأ�شح�ب الم�شلحة الم�ش�همين.
في  تعمل  ت�أمين  �شرك�ت  ت�شع  وهن�ك 
الت�أمين  محفظة  ارتفعت  وقد  فل�شطين، 
فيه� بن�شبة 16% في ع�م 2016 مق�رنة بع�م 
195 مليون  2015، وذلك بقيمة اإجم�لية تبلغ 

دولر تقريبً�. وفي الوقت نف�شه، بلغت القيمة 
 114 حوالي  المدفوعة  للمط�لب�ت  الإجم�لية 
 98 مع  مق�رنة   2016 ع�م  في  دولر  مليون 
اأن  2015. مع مالحظة  مليون دولر في ع�م 

من جميع الأرق�م الواردة اأعاله.

2.2 اأهمية التاأمين:

والت�ش�من  التك�مل  من  نوع  هو  الت�أمين 
الح�ش�ر  على  موؤ�شر  وهو  الجتم�عي، 
الأمن  لتحقيق  وو�شيلة  والتنمية، 
وال�شرك�ت،  لالأفراد  الع�طفي  وال�شتقرار 

على  وي�ش�عد  الحم�ية  من  نوعً�  يوفر  لأنه 
تقليل النت�ئج ال�شيئة للحوادث والمخ�طر، 
الم�ل  راأ�ض  على  يح�فظ  الت�أمين  اأن  كم� 
الم�ش�ريع  بن�ء  اإع�دة  وي�شهل  الإنت�جي، 
وهو  والأ�شرار،  للتدمير  تتعر�ض  عندم� 
الم�ل  راأ�ض  تكوين  في  حيوي�  دورا  يلعب 
مب�لغ  الت�أمين  ل�شرك�ت  ويوفر  والعم�لة، 
)التح�د  للتمويل.  رئي�شية  وقنوات  كبيرة 

الفل�شطيني ل�شرك�ت الت�أمين، 2016(.

3.2 اأهمية قطاع التاأمين الفل�شطيني:

من  فل�شطين  في  الت�أمين  قط�ع  يعتبر 
اله�مة  القت�ش�دية  القط�ع�ت  اأبرز 
�شرائح  لمختلف  واقي  كدرع  يعمل  الذي 
في  الحيوي  دورة  خالل  من  المجتمع 
التعوي�ض عن الخ�ش�ئر والأ�شرار التي قد 
ت�شيب الموؤمن عليهم، وعلى الرغم من 
ال�شوق الفل�شطيني ال�شغير، اإل اأن �شوق 
مطردا  نموا  حقق  الفل�شطيني  الت�أمين 
الأخيرة،  ال�شنوات  في   %16 بن�شبة 
بلغت  حيث   ،2016 ع�م  في  وخ��شة  
القيمة الإجم�لية 195 مليون دولر مق�بل 
ويعود   ،2015 ع�م  في  دولر  مليون   164

ذلك لأ�شب�ب عديدة، وب�شكل خ��ض لبيئة 
من  الت�أمين  �شرك�ت  مكنت  التي  العمل 
العمل بف�علية، ولم�ش�همة قط�ع الت�أمين 
في الن�تج المحلي الإجم�لي. )هيئة �شوق 

راأ�ض الم�ل الفل�شطينية، 2016(.

العدد
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4.2 موؤ�شرات وحجم الأق�شاط في قطاع التاأمين الفل�شطيني:

وفقً� لالإح�ش�ءات الر�شمية ل�شندوق الإ�شتثم�ر الفل�شطيني، بلغ اإجم�لي اأق�ش�ط قط�ع الت�أمين في فل�شطين خالل ال�شنوات الخم�ض الأخيرة 
م� يلي:

جدول 1: اإجم�لي اأق�ش�ط قط�ع الت�أمين الفل�شطيني:

اإجمالى الأق�شاط $اأق�شاط التاأمين العام $اأق�شاط تاأمين ال�شيارات $ال�شنةالرقم

1201287.943.84256.521.315144.465.157

2201392.484.59866.223.375158.707.973

32014100.509.44970.492.738171.002.187

4201594.667.38470.147.077164.814.461

52016119.691.33875.926.942195.618.330

من الجدول اأعاله يمكنن� مالحظة اأن قط�ع الت�أمين الفل�شطيني )PIS( هو قط�ع متطور، حيث حقق زي�دة في الأق�ش�ط مقداره� حوالي %26 
في ال�شنوات الخم�ض الم��شية.

واإذا م� حظى قط�ع الت�أمين ب�لهتم�م الك�في من قبل �ش�نعي القرار للتغلب على العقب�ت التي تحد من فر�ض تنميته ونموه، فمن الموؤكد اأنه 
�شيحقق نقلة نوعية في مختلف جوانب اأن�شطته ب�لنظر لكونه �شوقً� واعدة )ج�دو، 2014(.
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وفيم� يلى بع�ص موؤ�شرات قط�ع الت�أمين الفل�شطينى
جدول 2: البي�ن�ت الت�شغيلية والم�لية الإجم�لية فى الفترة من 2017/01/01-2017/09/30 ب�لدولر الأمريكى

العدد
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5.2 الم�شكالت والعقبات التي تواجه 

قطاع التاأمين الفل�شطيني:

التي  الحقيقية  والعقب�ت  الم�ش�كل 
تواجه �شوق الت�أمين الفل�شطيني هي:

الفل�شطيني  الت�أمين  الوعي  غي�ب   .1
اإلى اختالل  اأدى  المواطنين مم�  بين 

التوازن بين العر�ض والطلب.
2. عدم اإدراك ال�شلط�ت الر�شمية لأهمية 
 ،)2009 )ع��شور،  الت�أمين،  قط�ع 
الم�شتفيدين  ن�شبة  تتج�وز  لم  حيث 
4% من مجموع ال�شك�ن،  الت�أمين  من 
البلدان  في   %60 حوالي  مع  مق�رنة 
المتقدمة، ولم يتج�وز متو�شط اإنف�ق 
المواطنين الفل�شطينيين على الت�أمين 
ال�شنة، مق�رنة  اأمريكي� في  37 دولرا 

للفرد  اأمريكي  دولر   1000 من  ب�أكثر 
في البلدان المتقدمة )ج�دو، 2014(.

3. ذكر الأمين الع�م ل�شندوق ال�شتثم�ر 
التي  الم�ش�كل  اأهم  اأن  الفل�شطيني 
مع�لجة  هى  الت�أمين  قط�ع  تواجه 
لالحتي�طي�ت  ال�شرائب  ق�نون 
بين  والف�شل  الت�أمين  ومخ�ش�ش�ت 

ال�شفة الغربية وقط�ع غزة.
متخ�ش�شة  ق�ش�ئية  هيئة  وجود  عدم   .4
وطبيعة  الت�أمين،  مج�ل  في  ومح�كم 
وقط�ع  الطبي  القط�ع  بين  العالقة 

الت�أمين.

بين  الأ�شع�ر  في  ال�شديدة  المن�ف�شة   .5
�شرك�ت الت�أمين.

6. عدم كف�ءة تنفيذ اأنواع الت�أمين الإلزامي 
)ال�شي�رات وتعوي�ش�ت العم�ل(.

بين  ال�شحية  وغير  ال�شعيفة  العالقة   .7
الم�ش�ركين في قط�ع الت�أمين )ج�دو، 

.)2014

حوادث  ت�شخيم  ومح�ولة  الحتي�ل   .8
الت�شهيالت  من  لال�شتف�دة  المرور 
التعوي�ش�ت  ق�نون  في  الواردة 

)فل�شطين 1997، �ض40(.
في  والمتكررة  ال�شريعة  التغيرات   .9
على  تنعك�ض  والتي  الت�أمين  �شرك�ت 

الخدمة المقدمة للعمالء.
والموؤهلة  الفنية  الكوادر  وجود  عدم   .10

لعدم وجود برن�مج للت�أمين في اأي من 
الج�مع�ت الفل�شطينية.

11. ح�جة مدونة قواعد ال�شلوك في قط�ع 

الت�أمين الفل�شطيني اإلى تقييم �ش�مل.
الموؤمن  بين  ثقة  اأزمة  هن�ك   .12

وخ��شة  الت�أمين،  و�شرك�ت  عليهم 
ال�شي�رات  على  الت�أمين  مج�ل  في 

)ع��شور، 2009(.

6.2 الم�شاركين في قطاع التاأمين 

الفل�شطيني
1.6.2 هيئة �شوق راأ�ض المال 

الفل�شطينية

1.1.6.2 نظرة تاريخية

الم�ل  راأ�ض  �شوق  هيئة  ت�أ�شي�ض  تم 
 )2( رقم  الم�دة  اإلى  اإ�شتن�دًا  الفل�شطينية 
من ق�نون هيئة �شوق راأ�ض الم�ل رقم )13( 
ل�شنة 2004. وتتبع هذه الهيئة لمجل�ض اإدارة 
وليته�  وت�شمل  اأع�ش�ء.  �شبعة  من  مكون 
قط�ع�ت الأوراق الم�لية، والت�أمين، والرهن 
ب�لإ�ش�فة  التمويلي،  الت�أجير  الم�لي، وقط�ع 
م�شرفية  غير  م�لية  موؤ�ش�ش�ت  اأي  اإلى 
ال�شنوات  خالل  الهيئة  تراأ�شت  وقد  اأخرى. 
ال�شرك�ت  لحوكمة  الوطنية  اللجنة  الم��شية 
الم�ل  راأ�ض  �شوق  )هيئة  فل�شطين.  في 

الفل�شطينية 2014(.

هي  الفل�شطينية  الم�ل  راأ�ض  �شوق  هيئة  اإن 
واإدارية،  م�لية  ب��شتقاللية  تتمتع  هيئة 
للقي�م  الق�نونية  ال�شالحية  اإلى  ب�لإ�ش�فة 
ت�شمن  التي  والمه�م  الأعم�ل  بجميع 
الم�ل  راأ�ض  �شوق  )هيئة  اأهدافه�.  تحقيق 

الفل�شطينية، 2014(.

الفل�شطينية،  الم�ل  راأ�ض  �شوق  تمكنت  وقد 
من  اإن�ش�ئه�،  من  قليلة  �شنوات  غ�شون  في 
تحقيق اإنج�زات ملمو�شة في القط�ع�ت التي 
والمراقبة  الإ�شراف  ثم  ومن  عليه�،  ت�شرف 
المتعلقة  العملي�ت  لجميع  والترخي�ض 
ب�لأوراق الم�لية، مثل طرح اأ�شهم لالإكتت�ب 
وزي�دة  والإدراج،  الث�نوي،  اأو  الأولى  الع�م 
تقدم�  الهيئة  حققت  كم�  اإلخ.  الم�ل،  راأ�ض 
الت�أمين  قط�ع  واإ�شالح  اإدارة  في  ملحوظً� 
والذي ه�نى كثيرًا خالل ال�شنوات الم��شية. 
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البيئة  ا�شتكم�ل  على  ح�ليً�  الهيئة  وتعمل 
الق�نونية والإدارية التي تنظم قط�ع الرهن 
العق�ري والت�أجير التمويلي وقط�ع الفع�لي�ت 
الم�لية غير الم�شرفية. وتقوم الهيئة بعمله� 
ب�لتن�شيق والتع�ون مع جميع الأطراف ذات 
الم�لية  لالأوراق  فل�شطين  �شوق  مثل  الع�لقة 
و�شلطة النقد الفل�شطينية ومراقب ال�شرك�ت 
تخدم  بطريقة  الفل�شطيني  الت�أمين  واتح�د 

اأهدافه�. )عودة، 2013(.

تنظيم  على  العمل  في  الهيئة  روؤية  وتتج�شد 
الم�شرفية(،  )غير  الم�لية  القط�ع�ت 
فل�شطين  في  الم�ل  راأ�ض  �شوق  وتح�شين 
اأن  وتعتبر  والوكالء.  الم�ش�همين  وحم�ية 
والرق�بة  والإ�شراف  التنظيم  هي  مهمته� 
)غير  الم�لية  القط�ع�ت  جميع  اأداء  على 
والت�أمين،  الم�لية،  لالأوراق  الم�شرفية( 
فل�شطين،  في  والت�أجير  العق�ري،  والرهن 
تحقيق  اأجل  من  المج�لت  تلك  وتطوير 
وفقً�  والنزاهة  والإن�ش�ف  ال�شف�فية  مب�دئ 
راأ�ض  �شوق  الدولية. )هيئة  المع�يير  لأف�شل 

الم�ل الفل�شطينية، 2014(.

2.1.6.2 الأهداف ال�شتراتيجية لهيئة 

�شوق راأ�ض المال الفل�شطينية:
الم�ل  راأ�ض  �شوق  هيئة  اأهداف  تتلخ�ض 
ومراجعة  اإ�شدار  ب��شتكم�ل  الفل�شطينية 
الأوراق  مج�ل  في  الث�نوية  الت�شريع�ت 
والت�أجير  العق�ري  والت�أمين والرهن  الم�لية 
 lesaB  ,SIAI  ,OCSOI بمع�يير  م�شتر�شدة 
ب�لأنظمة  القط�ع�ت  تلك  امتث�ل  وت�أكيد   ،
راأ�ض  ب�شوق  المتعلقة  والتعليم�ت  واللوائح 
والإح�ش�ءات  المعلوم�ت  وتوفير  الم�ل، 
وتعزيز  الم�ل،  راأ�ض  �شوق  قط�ع�ت  عن 
اأدوات  تطوير  خالل  من  الحوكمة  �شرك�ت 
لقي��ض مدى التزام ال�شرك�ت وزي�دة الوعي 
تطوير  خالل  من  كف�ءته�  ورفع  ب�لحوكمة، 
الداخلي،  العمل  بيئة  وتح�شين  الموظفين 
وتنظيم  العمل،  بيئة  في  النزاع�ت  واإزالة 
اأهمية  حول  الوعي  لزي�دة  توعية  برامج 
الم�لية  الثق�فة  وحول  القط�ع�ت  تنظيم 
وزي�دة التف�عل وتب�دل الخبرات مع الهيئ�ت 

المحلية والإقليمية والدولية المم�ثلة. )هيئة 
�شوق راأ�ض الم�ل الفل�شطينية، 2014(.

1.3.6.2 اإدارة التاأمين في هيئة �شوق 

راأ�ض المال الفل�شطينية:
اإدارة الت�أمين في هيئة �شوق راأ�ض  اإن مهمة 
الم�ل الفل�شطينية هي تنظيم ومراقبة قط�ع 
للم�دة رقم )2(  الت�أمين في فل�شطين وفقً� 
من ق�نون الت�أمين الفل�شطيني رقم 20 ل�شنة 
الم�ل  راأ�ض  �شوق  هيئة  لق�نون  ووفقً�   ،2005

الحين  ذلك  ومنذ   .2004 ل�شنة   13 رقم 
اإعداد  في  الت�أمين  مراقبة  اإدارة  �شرعت 
ون�شر عدد من الت�شريع�ت الث�نوية الداعمة 
للق�نون من خالل اإ�شدار: )اأنظمة وتعليم�ت 
وبن�ءًا  الأولوية  ح�شب  وتع�ميم(  وقرارات 
على اأهمية ا�شتكم�ل المنظوم�ت الت�شريعية 
لقط�ع الت�أمين، وتوزيعه� على مكون�ت قط�ع 

الت�أمين. )ق�نون الت�أمين، 2005(.

2.6.2 اتحاد التاأمين الفل�شطيني

1.2.6.2 نظرة تاريخية

التح�د الفل�شطيني للت�أمين هو منظمة غير 
اإلى  تهدف  م�شتقلة  ق�نونية  وهيئة  ربحية، 
تعزيز الثقة في �شن�عة الت�أمين الفل�شطينية 
في ذات الوقت الذي تتع�ون فيه مع الجه�ت 
الر�شمية ذات ال�شلة وتلك المرتبطة بقط�ع 
التح�د  ت�أ�ش�ض  وقد  ودولي�.  محلي�  الت�أمين 
وقد  الت�شعين�ت.  اأواخر  منذ  اأعم�له  وب��شر 
رقم  الت�أمين  ق�نون  من  �شرعيته  اكت�شب 

ج�ء  كم�   ،2005 ع�م  في  ال�ش�در   )20(
الت�أمين  )اتح�د   .15 الف�شل  في 

وت�شمل   .)2014 الفل�شطيني، 
جميع  التح�د  ع�شوية 

الت�أميـــــن  �شركـــــــــــ�ت 
والمخولـــة  المرخ�شـة 

ة  ش � ر � م م ب

المهنة في فل�شطين، )ح�شب ق�نون الت�أمين، 
2005(. ف�إن التح�د ي�شعى من خالل القي�م 

مثل  الأهداف  العديد من  لتحقيق  ب�أن�شطته 
على  والعمل  المهنة،  مم�ر�شة  اأ�ش�ض  اعتم�د 
الأدبية  القيمة  ورفع  الت�أميني،  الوهي  ن�شر 
مجمع�ت  واإن�ش�ء  الت�أمين،  مهنة  في  للعمل 
الفل�شطيني،  ال�شوق  لح�جة  وفقً�  ت�أمين 
الع�ملة  الت�أمين  �شرك�ت  بين  والتن�شيق 
تن�ش�أ  قد  التي  النزاع�ت  وحل  ال�شوق،  في 
الت�أمين،  �شن�عة  في  الثقة  وتعزيز  بينهم�، 
والتن�شيق  التع�ون  تحقيق  اأجل  من  وذلك 
مع  العالقة  وتعزيز  الر�شمية،  ال�شلط�ت  مع 
ودولي�،  واإقليمي�  محلي�  الت�أمين  �شرك�ت 
وعقد الموؤتمرات المهنية، واإجراء الأبح�ث 
مع  والم�ش�ركة  والإح�ش�ءات،  العلمية 
)التح�د  الت�شريع�ت  اإعداد  في  ال�شلط�ت 

الفل�شطيني للت�أمين، 2014(.

3.6.2 �شركات التاأمين المرخ�شة 

والعاملة في قطاع التاأمين:

بلغ عدد �شرك�ت الت�أمين المرخ�شة والع�ملة 
منه�  �شرك�ت،  ت�شع  الت�أمين  قط�ع  في 
للت�أمين  و�شركة  ع�مة  ت�أمين  �شرك�ت  �شبع 
الإ�شالمي  للت�أمين  و�شركة  الحي�ة  على 
على  للت�أمين  واحدة  و�شركة  )التك�فل(، 
التي  ال�شرك�ت  وجميع  العق�ري،  الرهن 
�شبق ذكره� هي ق�نونيً� اأع�ش�ء في �شندوق 
ال�شتثم�ر الفل�شطيني، وهذه ال�شرك�ت هي:
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جدول 3: عدد ال�شرك�ت الع�ملة في قط�ع الت�أمين:

�شنةا�شم ال�شركةالرقم
الوكلء املوظفنيالفرعنوع الت�أمنيالت�أ�شي�ص

واملنتجني
1514728ع�م / �شي�رات / �شحي1992الم�شرق للت�أمين1

2119929ع�م / �شي�رات / �شحي / حي�ة1993الوطنية للت�أمين2

1722763ع�م / �شي�رات / �شحي / حي�ة1994تر�شت للت�أمين3

2313911ع�م / �شي�رات / �شحي1994الأهلية للت�أمين4

1213032ع�م / �شي�رات / �شحي1994فل�شطين للت�أمين5

2115122ع�م / �شي�رات / �شحي2008التك�فل للت�أمين6

1719539ع�م / �شي�رات / �شحي / حي�ة2010الع�لمية للت�أمين7

120الرهن1997فل�شطين للرهن العق�ري8

120الحي�ة1996األيكو ت�أمين الحي�ة9

91281192224المجموع

4.6.2 ال�شندوق الفل�شطيني لتعوي�ض 

)PRAVF( م�شابي حوادث الطرق
الفل�شطيني  ال�شندوق  ت�أ�شي�ض  تم 
الطرق  حوادث  م�ش�بي  لتعوي�ض 
ق�نون  اأحك�م  بموجب  الح�لي  ب�شكله 
لتعوي�ض   ،2005 ل�شنة  رقم )20(  الت�أمين 
الذين  ال�ش�ئق(  )ب��شتثن�ء  الم�ش�بين 
اأحك�م  بموجب  التعوي�ض  ي�شتحقون 
 ،2005 ل�شنة   )20( رقم  الت�أمين  ق�نون 
�شركة  مط�لبة  ي�شتطيعون  ل  والذين 
مختلفة،  لأ�شب�ب  ب�لتعوي�ض  الت�أمين 
الذي  ال�ش�ئق  ك�ن  اإذا  المث�ل  �شبيل  على 

ت�شبب في الح�دث غير معروف، اأو غير 
مغطى في بولي�شة الت�أمين في الح�دث 
ين�ض  كم�  التعوي�ض،  بمط�لبة  المتعلق 
 )2005 الت�أمين،  )ق�نون  الق�نون.  عليه 

)اأ�شد، 2012، �ض 5(.

ال�شتثم�ر  و�شندوق  الفل�شطينية،  الم�ل 
الفل�شطيني  وال�شندوق  الفل�شطيني، 
الطرق،  حوادث  م�ش�بي  لتعوي�ض 
عليه�  ين�ض  كم�  مهم�ته�،  وتتحدد 
الق�نون، في تقديم اقتراح�ت لم�شودات 
ورفع  الق�نون،  بتنفيذ  الخ��شة  الأنظمة 
�شوق  هيئة  اإدارة  مجل�ض  اإلى  التق�رير 
الالزمة  التعديالت  واقتراح  الم�ل، 
الحد  تحديد  واقتراح�ت  الق�نون،  على 
الأدنى لمعدلت اأنواع الت�أمين المختلفة 
وتطبيق  الق�نون،  في  عليه�  المن�شو�ض 
مع  والتن�شيق  ب�لتع�ون  الأنظمة  تلك 

:)ACI( 5.6.2 اللجنة ال�شت�شارية للتاأمين

للت�أمين  ال�شت�ش�رية  اللجنة  ت�أ�ش�شت 
ق�نون  من  ال�ش�بعة  الم�دة  بموجب 
الت�أمين رقم )20( ل�شنة)2005(، وتت�شكل 
في  الرئي�شيين  الم�ش�ركين  من  اللجنة 
راأ�ض  �شوق  هيئة  مثل  الت�أمين  قط�ع 
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وتقديم  الت�أمين،  قط�ع  في  المعنيين 
تحديد  حول  الهيئة  مجل�ض  اإلى  تو�شي�ت 
اأنواع المخ�لف�ت والغرام�ت المفرو�شة على 

�شرك�ت الت�أمين والوكالء وفقً� للق�نون.
)ق�نون الت�أمين، 2005(.

:)IAS( 6.6.2 نقابة وكالء التاأمين

ع�م  الت�أمين  وكالء  نق�بة  ت�أ�شي�ض  تم 
التي  والتطورات  للتغيرات  نتيجة   1997

الفل�شطيني  الت�أمين  قط�ع  في  وقعت 
ومن اأجل حم�ية م�ش�لح وكالء الت�أمين. 
ومن اأهداف النق�بة تنظيم العالقة بين 
الرق�بة  واإدارة  المرخ�شين  الوكالء 
ورفع  الت�أمين،  و�شرك�ت  الت�أمين  على 

جدول 4: عدد الع�ملين في قط�ع الت�أمين ووكالء ال�شرك�ت والفروع:

الم�شتوى المهني لوكالء الت�أمين من خالل 
عقد دورات تدريبية لهم في مج�ل الت�أمين، 
واإن�ش�ء  الوكالء،  م�ش�لح  عن  والدف�ع 
التق�عدية  والمع��ش�ت  لالدخ�ر  �شندوق 

لوكالء الت�أمين. )�ش�وي�ض، 2014(.

20122013201420152016ال�شنة

229225215206224عدد الوكلء

10351075117511561192عدد الموظفين

111114111128133عدد الفروع

الم�ل  راأ�ض  �شوق  هيئة  )موقع  الم�شدر: 
الفل�شطيني. 2017(.

7.2.6 القطاعات المهنية الأخرى ذات 

ال�شلة بالتاأمين:
الت�أمين،  ومحققي  الت�أمين  و�شط�ء  مثل 

ومخمني الخ�ش�ئر.

العدد
139
العدد
139



60 ديسمبر )كانون األول ( - 2018العام الخامس والثالثون 

ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  ا�شدر   2007 ع�م  فى 
الدولة  رئي�ض  نهي�ن  اآل  زايد  بن  خليفة 
 )6( رقم  التح�دي  الق�نون  اهلل"  "حفظه 
2007 والٌمعدل ب�لق�نون التح�دي رقم  لع�م 
الت�أمين  هيئة  ان�ش�ء  ب�ش�أن   2018 ل�شنة   )3(
وتنظيم اأعم�له، وتتولي هيئة الت�أمين تنظيم 
العربية  الإم�رات  دولة  في  الت�أمين  قط�ع 
توفير  يكفل  بم�  عليه  وال�شراف  المتحدة 
المن�خ المالئم لتطويره وتعزيز دور �شن�عة 
والممتلك�ت  الأ�شخ��ض  �شم�ن  في  الت�أمين 
لحم�ية  المخ�طر  �شد  والم�شوؤولي�ت 
المدخرات  وتجميع  الوطني  القت�ش�د 
الوطنية وتنميته� وا�شتثم�ره� لدعم التنمية 
المن�ف�شة  وت�شجيع  الدولة  في  القت�ش�دية 
الخدم�ت  اأف�شل  وتوفير  والفع�لة  الع�دلة 
من��شبة،  وتغطي�ت  فنية  ب�أ�شع�ر  الت�أمينية 
وتوطين الوظ�ئف في �شوق الت�أمين ب�لدولة. 

التنفيذية  الالئحة  اأن  ب�لذكر  الجدير  ومن 
رقم )2( ل�شنة 2009 للق�نون التح�دي رقم 

تاأمين  لوثيقتي  الموحد  النظام   .1
المدنية  الم�شوؤولية  من  المركبات 
تطبيقه  تم  والذي  والتلف  والفقد 
قرار  بموجب  وذلك   2017/1/1 في 
 )25( رقم  الت�أمين  هيئة  اإدارة  مجل�ض 

الحمامات – تون�ص
تاريخ 24 – 27 يونية
 حزيران» 2018»

ســوق التـأميــن
بدولة الإمـارات العربيـة المتحدة 

الموؤتمر العام الثاني والثالثون لالتحاد العام العربي للتاأمين المقدم إلى

إعداد
هيئة التاأمين 

الإمارات العربية المتحدة 

أواًل: اإلطار القانوني
والهيكـل التنظيمـي ل�شوق التــاأميــن 

بالإمارات العربية المتحدة 

في  ون�شرت  �شدرت  والتي   2007 لع�م   )6(
قد   ،31/1/2010 بت�ريخ  الر�شمية  الجريدة 
من  الت�أمين  هيئة  اأعم�ل  انطالقة  اأعقبه� 
تكفلت  والتي  الق�نون  اأحك�م  تطبيق  خالل 
بتحقيق اأهدافه من خالل ب�شط رق�بة فع�لة 
بم� ي�شمن حقوق الموؤمن لهم والم�شتفيدين 
من اأعم�ل الت�أمين، والذي اأ�شفر عن ح�شول 
اليزو  الدولي  العتم�د  �شه�دة  على  الهيئة 

9001:2008 في ع�م 2015. 

تطور الت�شريعات
المنظمة لأعمال التاأمين: 

الفترة  وهي   -  2017  ،2016 ع�مي  خالل 
التقرير-�شهدت  يغطيه�  التي  الزمنية 
العديد من التطورات الإيج�بية على �شرك�ت 
الإم�رات  بدولة  المرتبطة  والمهن  الت�أمين 
هيئة  اأ�شدرت  حيث  المتحدة،  العربية 
الت�شريع�ت والتعليم�ت  العديد من  الت�أمين 
جعلت  والتي  الم��شيين،  الع�مين  خالل 
الرائدة  الدول  مقدمة  في  الإم�رات  دولة 
الت�أمين  لقط�ع  الفع�ل  التنظيم  حيث  من 

في ال�شرق الأو�شط، نذكر منه�: 

وث�ئق  توحيد  نظ�م  ب�إ�شدار   2016 ل�شنة 
الت�أمين على المركب�ت، حيث تم ا�شدار 
المدنية  الم�شوؤولية  من  الت�أمين  وثيقة 
الفقد  من  الت�أمين  ووثيقة  الغير(  )�شد 
تم  الجديد  النظ�م  خالل  ومن  والتلف، 
تطوير الأ�ش�ض التنظيمية والقواعد الفنية 
حقوق  حم�ية  و�شم�ن  المركب�ت  لت�أمين 
حملة الوث�ئق نظرًا لم� تحتويه الوثيقتين 
الم�شتوى  مع  تتالءم  واأحك�م  بنود  من 
الإم�رات،  دولة  لقت�ش�د  التن�ف�شي 
ال�ش�ئدة  المم�ر�ش�ت  اأف�شل  مع  وتتواكب 
في �شن�عة الت�أمين على م�شتوى الع�لم. 

الت�أمين  تطبيق�ت  هيكلة  اإع�دة  تم  حيث 
التغطي�ت  نط�ق  وتو�شيع  المركب�ت  على 
من  ممكن  قدر  اأكبر  يوؤمن  بم�  الت�أمينية 
الحم�ية للموؤمن لهم والم�شتفيدين من وث�ئق 

الت�أمين، حيث ت�شمن النظ�م:
التزام�ت �شركة الت�أمين ب�شكل ع�م.• 
اأي •  تلقي  عند  الت�أمين  �شركة  التزام�ت 

مط�لبة.
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الكلية •  ب�لخ�ش�رة  الخ��شة  الأحك�م 
للمركبة.

لت�أمين •  الموحدة  الت�أمين  وثيقة  نموذج 
المركبة من الم�شوؤولية المدنية.

لت�أمين •  الموحدة  الت�أمين  وثيقة  نموذج 
المركبة من الفقد والتلف.

على •  الت�أمين  اأ�شع�ر  تعريف�ت  نظ�م 
المركب�ت. 

من •  الت�أمين  وثيقة  من  كاًل  حلت  وقد 
ووثيقة  الغير(  )�شد  المدنية  الم�شوؤولية 
الت�أمين من الفقد والتلف )ال�ش�مل( محل 
الت�أمين  �شوق  في  المطبقتين  الوثيقتين 
الإم�راتية منذ �شنة 1987، وذلك لالأ�شب�ب 

الموجبة الت�لية: 
القرار •  التعديالت على  العديد من  ادخ�ل 

ب�ش�أن   1987 ل�شنة   )54( رقم  الوزاري 
المركب�ت،  على  الت�أمين  وث�ئق  توحيد 
وا�شتج�بة  للتطوير  الم��شة  للح�جة  نظرا 

للمتغيرات ذات العالقة. 
والجتم�عية •  القت�ش�دية  التطورات 

وموؤ�شرات الت�شخم.
مج�ل •  في  الحديثة  الع�لمية  المم�ر�ش�ت 

ت�أمين المركب�ت.
مع�لجة بع�ض الإ�شك�لي�ت التي ظهرت في • 

النظ�م ال�ش�بق. 
اإدراج •  خالل  من  وال�شف�فية،  الو�شوح 

في  ب�لمركب�ت  المتعلقة  الأحك�م  جميع 
اإليهم�  الرجوع  ي�شهل  مم�  الوثيقتين 

وتعديلهم�. 

المزاي�  من  عدد  الوثيقتين  �شملت  وقد 
الوث�ئق  لحملة  المهمة  والجوانب  الإ�ش�فية 
تكن  لم  جديدة  منفعة   )16( عدده�  وبلغ 

موجودة قبل ع�م 2017، من اأهمه�:
عن  للتعوي�ض  الأق�شى  الحد  1-زي�دة 

الم�شوؤولية  ت�أمين  في  الم�دية  الأ�شرار 
عن الح�دث الواحد الى )2( مليون درهم 

بدًل من )250( األف درهم.
وثيقة  في  الت�أمينية  التغطية  تو�شيع   -2
لت�شمل  المدنية  الم�شوؤولية  من  الت�أمين 
الزوج او الزوجة والولد والأبوين وبمبلغ 
200,000 درهم لكل منهم في ح�لة الوف�ة، 

قيمة  فن�شبة من  وفي ح�ل ح�شول عجز 
تعوي�ض الوف�ة.

المنفعة  فوات  تعوي�ض  مبداأ  اعتم�د   -3
)توفير مركبة بديلة( بحيث تلتزم �شركة 
لم�لك  بديلة  مركبة  بتوفير  الت�أمين 
المركبة المت�شررة في ت�أمين الم�شوؤولية 
المدنية او دفع بدل ا�شتئج�ر مركبة بديلة 
اإيج�ر  ببدل  الت�شليح  مدة  خالل  مم�ثلة 
ولمدة  درهم   300 الأق�شى  حده  يومي 

اق�ش�ه� ع�شرة اي�م.
ا�شالح  بوجوب  الت�أمين  �شركة  اإلزام   -4
المركبة المت�شررة في ت�أمين الم�شوؤولية 
في  الوك�لة  ا�شالح  ور�ض  في  المدنية 
الأولى  ال�شنة  خالل  الح�دث  وقوع  ح�لة 
لت�شجيل المركبة او �شيره� على الطريق.

5-ح�شم الخالف بين �شركة الت�أمين و�ش�حب 

المركبة المت�شررة حول تعوي�ض ال�شرار 
او تحديد القيمة ال�شوقية للمركبة، حيث 
وانه  الإ�شالح  اأ�ش�ض  على  الن�ض  تم 
المت�شرر  بين  خالف  وجود  ح�ل  في 
ال�شرار(  )قيمة  ب�ش�أن  الت�مين  و�شركة 
ال�شوقية  )القيمة  او  التعوي�ض(  و)مبلغ 
الغ�ية  لهذه  خبير  تعيين  فيتم  للمركبة( 
قبول  وفي ح�ل عدم  ال�شركة،  نفقة  على 
حق  الطرفيين  من  فالأي  الخبير  راي 
�شمن  من  خبير  لتعيين  للهيئة  اللجوء 
تكون  بحيث  المرخ�شين  الخبراء  ق�ئمة 
اأتع�ب الخبير على نفقة الطرف الذي لم 

يكون التقرير في �ش�لحة.
تو�شيع  تم  )اأي  جديدة  مع�يير  6-اإ�ش�فة 

مفهوم الخ�ش�رة الكلية( لت�شمل:
عن  تزيد  التي  الإ�شالح  كلفة  معي�ر   اأ. 

)50%( من قيمة المركبة.

للمركبة  الث�بتة  الأجزاء  ت�شرر   ب.معي�ر 
)�ش��شي مثال( بحيث ت�شتدعي ق�ض/

لح�م/ �شد. 
مدة  انتهت  الذي  المركبة  ق�ئد  7-اعتب�ر 
�ش�ئقً� مرخ�شً�  قي�دته  �شالحية رخ�شة 
 30 خالل  الرخ�شة  تجديد  ا�شتط�ع  اإذا 

يومً� من ت�ريخ وقوع الح�دث.
واآلية  المركب�ت  ا�شالح  اأ�ش�ض  8-اي�ش�ح 
التعوي�ض النقدي، وتم تحديد مده زمنية 

المن�زع�ت  وكيفية حل  القرارات  لتخ�ذ 
في ح�لة ح�شوله�.

عند  الم�شوؤولية  تحديد  اإ�شك�لي�ت  حل   -9
وقوع ح�دث من الق�طرة والمقطورة.

10-منع ال�شركة من الرجوع على الم�لك في 

ح�ل ك�نت مركبته م�شروقة وك�ن قد بلغ 
عن ذلك.

والكوارث  للفي�ش�ن  تعريف�ت  اإ�ش�فة  11-تم 

ال�شركة ملزمة  اأ�شبحت  الطبيعية بحيث 
قرار  اإذا �شدر  ال  والتعوي�ض،  ب�لإ�شالح 
الح�لة  ب�عتب�ر  المخت�شة  الجهة  عن 

الجوية ك�رثة طبيعية. 
حدًا  تت�شمن  ا�شع�ر  تعريفة  و�شع  تم   -12

المركبة  فئة  ح�شب  اأعلى  وحدًا  اأدني 
والتي  التحمالت،  ن�شب  تحديد  تم  كم� 
قرار  بموجب  اأحك�مه�  بع�ض  تعديل  تم 
 )41( رقم  الت�أمين  هيئة  اإدارة  مجل�ض 

ل�شنة 2017.
بموجب  الخ�شوم�ت  من  العديد  13-منح 

رقم  الت�أمين  هيئة  اإدارة  مجل�ض  قرار 
)42( ل�شنة 2017 ومنه� )خ�شوم�ت عدم 
المط�لبة بن�شب متدرجة مع عدد ال�شنوات 
اإلى  ت�شل  بن�شب  الحوادث  من  الخ�لية 
المركب�ت  ب�أ�ش�طيل  خ��ض  خ�شم   ،%20

الع�ملة  لل�شي�رات  خ�شم   ،%30 بن�شبة 
ب�لكهرب�ء بن�شبة 25% وذلك ت�شجيعً� لمثل 
هذه الأنواع من المركبة �شديقة البيئة(. 

وت�شير نت�ئج التطبيق للنظ�م الموحد لوثيقتي 
تحقيق  اإلى   2017 ع�م  خالل  المركب�ت 
الت�أمين  �شوق  تنظيم  وهو  منه�  الم�شتهدف 
ب�لإم�رات من خالل تحديد  المركب�ت  على 
المن�ف�شة  وتحقيق  ال�شليم  الفني  ال�شعر 
وتح�شين  الت�أمين  �شرك�ت  بين  الإيج�بية 
وكذا حم�ية حقوق حملة  الٌمقدمة،  الخدمة 
الت�أمين  �شرك�ت  وم�ش�همي  الت�أمين  وث�ئق 
على حد �شواء، وحم�ية ال�شرك�ت نف�شه� من 
المخ�طر التي قد تتعر�ض له� في الم�شتقبل، 
مم� �ش�هم في تطوير الأ�ش�ض والقواعد الفنية 
الالزمة لتعزيز اإر�ش�ء اأ�ش�ض تنظيمية حديثة 
ب�لإم�رات  المركب�ت  ت�أمين  ل�شوق  ومتطورة 
وفق اأف�شل المم�ر�ش�ت الع�لمية ووفق اأ�ش�ض 
�شرك�ت  نت�ئج  بداأت  الوقت  وبذات  �شليمة، 

الت�أمين ب�لتع�في بعد �شنوات

العدد
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 من عملية البيع دون ال�شعر الفني الت�أميني 
ال�شحيح )حرق الأ�شع�ر(. 

الُمنظمــة  الماليــة  2.التعليمـات 
وال�شتثمارية  المالية  لالأن�شطة 
ل�شركات  والمحا�شبية  والفنية 
التكافلي  التاأمين  و�شركات  التاأمين 
تطوير  في  مهمة  نوعية  نقلة  ُيعد  والذي 
الفنية  والقواعد  التنظيمية  الأ�ش�ض 
وتعزيز  الإم�راتي  الت�أمين  �شوق  لنمو 
حملة  حقوق  حم�ية  و�شم�ن  تن�ف�شية 
المالءة  وقي��ض  والم�ش�همين،  الوث�ئق 
للمب�دئ  ووفق�  الت�أمين  ل�شرك�ت  الم�لية 
الرئي�شية لـ Solvency II، حيث تم العتم�د 
ال�ش�ئدة  الدولية  التطبيق�ت  اأحدث  على 
على  المح�فظة  مع  الت�مين  اأ�شواق  في 

خ�شو�شية �شوق الت�مين الم�راتي. 

الت�أمين  ل�شرك�ت  الم�لية  التعليم�ت  اإن 
و�شرك�ت التك�فل ال�ش�درة بموجب قراري 
 ،25( رقمي  الت�أمين  هيئة  اإدارة  مجل�ض 
�شرك�ت  منحت  والتي   ،2014 ل�شنة   )26

الت�أمين )3( �شنوات كفترة انتق�لية والتي 
2017، قد جعلت دولة  بنه�ية ع�م  انتهت 
مقدمة  في  المتحدة  العربية  الإم�رات 
الفع�ل  التنظيم  الرائدة من حيث  الدول 
الأو�شط،  ال�شرق  في  الت�أمين  لقط�ع 
المالءة  قي��ض  متطلب�ت  اأحدث  وتبني 
الم�لية، نظرًا لم� تميزت به من �شمولية 
والتنظيمية  والم�لية  الفنية  الجوانب  في 
نقلة  اأحدثت  وقد  موحد،  ت�شريع  و�شمن 
نوعية في تنظيم قط�ع الت�مين في الدولة 
تبني  تم  اأنه  ذلك  تن�ف�شيته،  وتعزيز 
الم�لية  المالءة  قي��ض  متطلب�ت  اأحدث 
والعتم�د على اأحدث التطبيق�ت الدولية 
ال�ش�ئدة في �شوق الت�مين مع المح�فظة 
على خ�شو�شية �شوق الت�مين الم�راتي، 
ب�لمالمح  الم�لية  التعليم�ت  تميزت  وقد 

الرئي�شية الت�لية:

والفنية  الم�لية  النواحي  تطوير   اأ. 
ب�ل�شتف�دة  وذلك  الت�أمين  ل�شرك�ت 
مراجعة  في  الإكتواريين  الخبراء  من 
واللتزام�ت  الفنية  المخ�ش�ش�ت 
ت�شعير  الى  ب�لإ�ش�فة  الم�لية 
المالءة  وقي��ض  الت�أمينية  المنتج�ت 

اع�دة  �شي��ش�ت  ومراجعة  الم�لية 
الت�أمين وغيره�.

الم�لية  المالءة  قي��ض  على   ب.التركيز 
ك�فة  وقي��ض  الت�أمين  ل�شرك�ت 
ووفق�  له�  تتعر�ض  التي  المخ�طر 

.Solvency II للمب�دئ الرئي�شية لـ

تقدمه�  التي  التق�رير  كف�ءة   ج.زي�دة 
وزي�دة  الهيئة  الى  الت�أمين  �شرك�ت 
التوا�شل مع مج�ل�ض ادارات ال�شرك�ت 
الم�لية  التق�رير  خالل  من  وذلك 
حول  اعداده�  يتم  التي  والفنية 
له�  تتعر�ض  التي  المخ�طر  مراقبة 

�شرك�ت الت�أمين. 

كم� ت�شمنت التعليم�ت م� يلي:
حملة •  حقوق  ا�شتثم�ر  اأ�ش�ض  تعليم�ت 

الوث�ئق.
الأدنى •  والمبلغ  المالءة  ه�م�ض  تعليم�ت 

لل�شم�ن.
المخ�ش�ش�ت •  احت�ش�ب  اأ�ش�ض  تعليم�ت 

الفنية.
تق�بل •  التي  ال�شركة  موجودات  تعليم�ت 

اللتزام�ت الت�أمينية المتربة عليه�.
ال�شركة •  تلتزم  التي  ال�شجالت  تعليم�ت 

والبي�ن�ت  به�  والحتف�ظ  بتنظيمه� 
والوث�ئق التي يجب عليه� تزويد الهيئة به�.

الح�ش�بية •  الدف�تر  تنظيم  اأ�ش�ض  تعليم�ت 
والوكالء  ال�شرك�ت  من  كل  و�شجالت 
الواجب  البي�ن�ت  وتحديد  والو�شط�ء 

اإدراجه� في هذه الدف�تر وال�شجالت.
الواجب •  المح��شبية  ال�شي��ش�ت  تعليم�ت 

الالزمة  والنم�ذج  ال�شركة  من  اتب�عه� 
الم�لية  والبي�ن�ت  التق�رير  لإعداد 

وعر�شه�. 
الت�أمين  �شرك�ت  قي�م  اإلى  الإ�ش�رة  وتجدر 
مع  ان�شج�مً�  الأو�ش�ع  توفيق  على  ب�لعمل 
الفترة  خالل  الم�لية  التعليم�ت  متطلب�ت 
الم�لية،  التعليم�ت  اإ�شدار  منذ  النتق�لية 
لنت�ئج  الت�أمين  هيئة  مت�بعة  خالل  ومن 
تعظيم  اإط�ر  وفي  الت�أمين  �شرك�ت  اأعم�ل 
وتحقيق  الم�لية  التعليم�ت  من  ال�شتف�دة 
تعديل  ب�إ�شدار  الهيئة  ق�مت  فقد  اأهدافه�، 
في  الواردة  ال�شتثم�ر  حدود  تطبيق  ب�ش�أن 

التعليم�ت الم�لية ل�شرك�ت الت�أمين و�شرك�ت 
الإدارة  مجل�ض  قرار  بموجب  وذلك  التك�فل 

رقم )22( ل�شنة 2017. 

الإلزامي  ال�شحي  ال�شمان  تطبيق   .3
دبي،  اإمارة  في  الأفراد  جميع  على 
وفى هذا ال�شي�ق تحر�ض �شرك�ت الت�أمين 
اأف�شل  تقديم  على  ب�لدولة  الع�ملة 
لحم�ية  ال�شحية  الت�أمينية  التغطي�ت 
الأفراد / الثروة الب�شرية ب�أ�شع�ر من��شبة 
�شركة   )50( عدد  خالل  من  وذلك 
ت�أمين، حيث ُيم�ر�ض الت�أمين ال�شحي في 
الممتلك�ت  على  الت�أمين  �شرك�ت  من  كل 
الت�أمين على  والم�شوؤولي�ت وكذا �شرك�ت 
الحي�ة وذلك بهدف تلبية ك�فة احتي�ج�ت 

عمالء الت�أمين ال�شحي.

ال�شحي  الت�أمين  اأق�ش�ط  اإجم�لي  بلغ  وقد 
درهم  ملي�ر   )17.2( مجموعة  م�  المكتتبة 
درهم  ملي�ر   )18( اإلى  وارتفع   ،2016 ع�م 
ع�م 2017 بم� يمثل 41 % من اإجم�لي اأق�ش�ط 

الت�أمين المكتتبة ب�لدولة.

الت�أمين  اإلزامية  اأن  ب�لذكر  الجدير  ومن 
ظبي  اأبو  ب�إم�رة  للمقيمين  ب�لن�شبة  ال�شحي 
في ع�م 2006 واإم�رة دبي في ع�م 2017، قد 
�ش�همت في تنويع التغطي�ت الت�أمينية وتقديم 

خدم�ت طبية متميزة لعمالء الت�أمين. 

 )16( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار   .4
قرار  اأحك�م  بع�ض  بتعديل   2017 ل�شنة 
 2009 ل�شنة   )42( رقم  الوزراء  مجل�ض 
م�ل  لراأ�ض  الأدنى  الحد  نظ�م  ب�ش�أن 
اأنه  على  ن�ض  والذي  الت�أمين،  �شرك�ت 
من  الأقل  على   )%51( يكون  اأن  يجب 
الدولة  في  الموؤ�ش�شة  ال�شركة  م�ل  راأ�ض 
مملوكً� من مواطني الدولة اأو من مواطني 
دول مجل�ض التع�ون لدول الخليج العربية، 
ب�لك�مل  مملوكة  اعتب�رية  لأ�شخ��ض  اأو 
لمواطني الدولة اأو لمواطني دول مجل�ض 

التع�ون لدول الخليج العربية. 

التاأمين  هيئة  اإدارة  مجل�ص  قرار   .5

رقم )37( ل�شنة 2017 ب�ش�أن تعليم�ت 
الت�بعة  البيع  مراكز  وقيد  ترخي�ض 
ل�شرك�ت الت�أمين وتنظيم اأعم�له�، والذي 
ومتطلب�ت  التنظيمية  المع�يير  حدد 
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الترخي�ض لمراكز البيع الت�بعة ل�شرك�ت 
الت�أمين لمم�ر�شة بع�ض المه�م المحددة 

ومنه�:

 اأ. اإ�شدار وث�ئق الت�أمين في فروع ت�أمين 
وت�أمين  ال�شحي  والت�أمين  المركب�ت 

ال�شفر.

تلحق  التي  الأ�شرار  عن  الك�شف   ب. 
ب�لمركب�ت.

المتعلقة  الم�شتندات  ا�شتالم   ج. 
التي  ب�لفروع  الخ��شة  ب�لمط�لب�ت 

يخت�ض مركز البيع بمم�ر�شته�. 

رقم  الهيئة  اإدارة  مجل�ص  قرار   .6
النظ�م  �ش�أن  في   2017 ل�شنة   )32(
الموحدة  المع�يير  بالئحة  الخ��ض 
لإعداد التق�رير ال�شريبة، والتي ت�شمنت 
لمعلوم�ت  التلق�ئي  التب�دل  مع�يير 
وح�ملي  لل�شرك�ت  الم�لية  الح�ش�ب�ت 
التع�ون  منظمة  و�شعته�  والتي  الوث�ئق 
ان�شج�مً�  وذلك  والتنمية،  القت�ش�دي 
الم�ش�عدة  ب�ش�أن  الدولية  التف�قية  مع 
الإدارية المتب�دلة في الم�ش�ئل ال�شريبية 
التي ان�شمت اإليه� دولة الإم�رات العربية 

المتحدة بت�ريخ 2017/4/21. 

التاأمين  هيئة  اإدارة  مجل�ص  قرار   .7
تطبيق  ب�ش�أن   2017 ل�شنة   )22( رقم 
الف�شل  في  الواردة  ال�شتثم�ر  حدود 
ل�شرك�ت  الم�لية  التعليم�ت  من  الأول 
ل�شرك�ت  الم�لية  والتعليم�ت  الت�أمين 
الت�أمين التك�فلي، حيث تم مع�لجة بع�ض 

الإي�ش�ح�ت من حيث:

حدود توزيع وتخ�شي�ض الموجودات.• 

ال�شتثم�ر في ال�شرك�ت الزميلة.• 

اأحك�م ع�مة لغ�ي�ت احت�ش�ب المالءة • 
الم�لية. 

التاأمين  هيئة  اإدارة  مجل�ص  قرار   .8

نظ�م  �ش�أن  في   2017 ل�شنة   )9( رقم 
وتنظيم  الكتواريين  وقيد  ترخي�ض 
الق�نونية  الأطر  و�شع  والذي  اأعم�لهم، 
الخبير  مهنة  لمم�ر�شة  المنظمة 

الإكتواري، من حيث:

لهم •  الم�شموح  الأ�شخ��ض  تحديد 
بمم�ر�شة مهنة الإكتواري.

للترخي�ض •  توفره�  الواجب  ال�شروط 
والقيد.

�شروط ترخي�ض ال�شخ�ض العتب�ري.• 

اإجراءات الترخي�ض والقيد.• 

مدة الترخي�ض وتجديده.• 

ت�أمين •  وثيقة  والنه�ئي.  الموؤقت  التوقف 
الم�شوؤولية المهنية.

�شفة الإكتواري والتزام�ت ال�شركة.• 

فروع الأكتواري العتب�ري.• 

مه�م الأكتواري الأ�ش��شية والفرعية.• 

التزام�ت الأكتواري.• 

انته�ء عالقة الأكتواري مع ال�شركة.• 

المخ�لف�ت والجزاءات. • 

التاأمين  هيئة  اإدارة  مجل�ص  قرار   .9
ب�ش�أن  2016م  ل�شنة   )12( رقم 
لذوي  الت�أديبية  الجزاءات  اأثر  انق�ش�ء 

المهن المرتبطة ب�لت�أمين. 

التاأمين  هيئة  اإدارة  مجل�ص  قرار   .10

رقم )10( ل�شنة 2016 ب�ش�أن التعليم�ت 
المتعلقة بتنظيم اأعم�ل ال�شرك�ت الق�ئمة 
ت�أمين  عملي�ت  بمزاولة  له�  والمرخ�ض 
جهة  من  الأموال  وتكوين  الأ�شخ��ض 
ت�أمين الممتلك�ت والم�شوؤولي�ت  وعملي�ت 

من جهة اأخرى. 

الق�ئمة  ال�شرك�ت  القرار  األزم  وقد 
والمرخ�ض له� بمزاولة عملي�ت ت�أمين�ت 
جهة  من  الأموال  وتكوين  الأ�شخ��ض 
جهة  من  الممتلك�ت  ت�أمين�ت  وعملي�ت 
الت�أمين  نوعي  بين  الت�م  ب�لف�شل  اأخرى 
والم�لية  الفنية  )الإجراءات  حيث:  من 
يتعلق  وم�  والق�نونية،  والإدارية  والتقنية 
فنية  وكوادر  وعملي�ت  اأنظمة  من  بذلك 
ك�فة  اإعداد  وكذا  وم�لية(،  واإدارية 
ين�ض  التي  الم�لية  والبي�ن�ت  التق�رير 
والتعليم�ت  والأنظمة  الق�نون  عليه� 
على  بمقت�ش�ه  ال�ش�درة  والقرارات 

اأ�ش��ض موحد، وعلي اأ�ش��ض منف�شل لكل 
وتكوين  الأ�شخ��ض  ت�أمين  عملي�ت  من 
الممتلك�ت  ت�أمين�ت  وعملي�ت  الأموال 

والم�شوؤولي�ت. 

التاأمين  اإدارة هيئة  11. قرار مجل�ص 

رقم )11( ل�شنة 2016 ب�ش�أن مراجعة 
�شي��شة الت�شعير التي تطبقه� ال�شركة في 
فروع ت�أمين الممتلك�ت والم�شوؤولي�ت، بم� 
يكفل كف�ية وعدالة الأ�شع�ر وتن��شبه� مع 
الأخط�ر التي تمت تغطيته� وبم� ُيح�فظ 
لل�شركة  الم�لي  المركز  �شالمة  علي 
تعر�شه�  من  الوث�ئق  حملة  وحقوق 

للخطر، وعلى وجه الخ�شو�ض م� يلي:

�شركة •  بقي�م  الخ��شة  الأحك�م  تحديد 
الت�شعير  �شي��شة  بمراجعة  الت�أمين 

الخ��شة بمنتج�ته� الت�أمينية.

الواجب •  والمعلوم�ت  البي�ن�ت  تحديد 
الإكتواري  الخبير  ل�شه�دة  ت�شمينه� 
الت�شعير  �شي��شة  بمراجعة  قي�مه  عند 

لدى �شركة الت�أمين. 

المراقب  لعمل  الإر�شادي  الدليل   .12

الداخلي في �شركات و�شاطة التاأمين، 
 2017/12/24 حيث اأ�شدرت الهيئة بت�ريخ 
»الدليل الإر�ش�دي لعمل المراقب الداخلي 
في  وذلك  الت�أمين«  و�ش�طة  �شرك�ت  في 
اإط�ر تنظيم اأعم�ل و�ش�طة الت�أمين والذي 

حدد العن��شر الت�لية:

مهنة  لمزاولة  الأ�ش��شية  المب�دئ  اأ . 
المراقب الداخلي.

ب . اإجراءات المراجعة والمتث�ل.

ت . عن��شر عمل الرق�بة الداخلية والمتث�ل.

ث . واجب�ت وم�شوؤولي�ت المراقب الداخلي 
في �شرك�ت و�ش�طة الت�أمين.

للمراقب  المتخ�ش�شة  المه�م  ج . 
الداخلي في �شرك�ت الت�أمين.

الداخلي  المراقب  لتقرير  نموذج  ح . 
)الربع �شنوي، ال�شنوي(. 

الحوار  يتم  اأنه  ب�لذكر  الجدير  ومن 
لم�شروع�ت  المجتمعية  والم�ش�ركة 
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الت�أمين  هيئة  بين  والتعليم�ت  القرارات 
كم�  الإ�شدار،  عملية  قبل  الت�أمين  وقط�ع 
اإيج�بي من ج�نب قط�ع  تف�عل  اأن هن�ك 
والقرارات  التعليم�ت  ك�فة  مع  الت�أمين 
ال�ش�درة من هيئة الت�أمين، حيث تحر�ض 
الهيئة على قي�م �شرك�ت الت�أمين والمهن 
اأو�ش�عهم  توفيق  على  ب�لعمل  المرتبطة 
والقرارات  التعليم�ت  لك�فة  لالمتث�ل 

ال�ش�درة من الهيئة. 

التوطين والتدريب: 
�شمن  بالإمارات  للتاأمين  معهد  اإن�شاء 
الكوادر  وتاأهيل  تكوين  مبادرات 
التاأمين  معهد  مع  بالتعاون  الوطنية، 

القانوني البريطاني )CII( عام 2016: 
ب�ش�أن  ب�لهيئة  المنوطة  لالأهداف  تحقيقً� 
وزي�دة  القط�ع  في  التوطين  ن�شبة  زي�دة 
�شوق  في  الب�شرية  الكوادر  كف�ءة  م�شتوى 
الت�أمين  اأعم�ل  لمم�ر�شة  المحلية  الت�أمين 
عبر عقد دورات توؤهل المواطنين والع�ملين 
في �شرك�ت الت�أمين ب�لح�شول على �شه�دات 

ع�لمية في مج�ل الت�أمين. 

وقعت هيئة الت�أمين ومعهد الت�أمين الق�نوني 
م�شترك،  تع�ون  اتف�قية   )CII( البريط�ني 
اأف�شل  حول  والتق�شي  البحث  بعد  وذلك 
واأهم  الع�لم  حول  الت�أمينية  المع�هد 
المتقدمة  الدول  في  تمت  التي  التج�رب 
لغ�ي�ت رفع م�شتوى الكف�ءة وتح�شين قدرات 
اأعلى  وفق  الت�أمين  قط�ع  في  الع�ملين 
ال�شه�دات  اأف�شل  على  والح�شول  المع�يير 

المهنية في قط�ع الت�أمين. 

الكوادر  تدريب  اإلى  التف�قية  وتهدف 
برن�مج  �شمن  الت�أمين  قط�ع  في  الب�شرية 
وكذا  متعددة،  ت�أمينية  تخ�ش�ش�ت  يت�شمن 
المواطنة  الب�شرية  الكوادر  كف�ءة  زي�دة 
ب�لمه�رات  وتزويدهم  الت�أمين  �شرك�ت  في 
في  الأداء  كف�ءة  تعزز  التي  والموؤهالت 
اأداء  تطوير  في  وت�ش�هم  المحلية  ال�شوق 

الع�ملين في القط�ع. 

وحددت التف�قية واجب�ت وحقوق الطرفين 
التدريبية  والبرامج  ك�فة  المج�لت  في 
وتتولى  تقديمه�،  �شيتم  التي  والمتح�ن�ت 

الهيئة بموجب التف�قية تهيئة مك�ن التدريب 
التدريبي  للبرن�مج  الالزمة  التحتية  والبينة 
مع  ب�لتع�ون  خطة  اإعداد  على  والعمل 
المهن  ب�ش�أن   CII البريط�ني  الت�أمين  معهد 
وال�شه�دات  الأولى  المرحلة  في  الم�شتهدفة 
التدريب  القط�ع وو�شع خطة  التي يحت�جه� 
الت�أمين  معهد  دور  يتركز  فيم�  ال�شنوية، 
العلمية  ب�لمواد  الهيئة  بتزويد  البريط�ني 
قبلهم  من  المقترحة  ب�ل�شه�دات  الخ��شة 
ب�لمدربين  التدريبي  المعهد  وتزويد 

المعتمدين. 

عقد  اإمك�نية  على  التف�قية  ن�شت  كم� 
دولة  في  الت�أمين  هيئة  مقر  في  المتح�ن 
الإم�رات مم� ي�ش�عد الدار�شين والمتدربين 
ال�شفر  عن�ء  دون  المتح�ن�ت  تقديم  على 

للخ�رج. 

واأظهرت درا�شة اأجرته� الهيئة للوقوف على 
والع�ملين  للمواطنين  التدريبية  الح�جة 
لدى  كبيرة  رغبة  وجود  الت�أمين  قط�ع  في 
 )%88.6( الت�أمين  �شرك�ت  في  الع�ملين 
ومهنية  علمية  �شه�دات  على  للح�شول 
معهد  ت�شدر  وقد  الت�أمين،  في  متخ�ش�شة 
بين  ن�شبة  اأعلى   CII بلندن  الق�نوني  الت�أمين 
الح�شول  المطلوب  التعليمية  الموؤ�ش�ش�ت 
المتخ�ش�شة  العلمية  ال�شه�دات  على  منه� 
في الت�أمين نظرًا لم� يتميز به معهد الت�أمين 
التعليمي  ب�لنهج   CII البريط�ني  الق�نوني 
الع�لمي من خالل �شه�دات الت�أمين الع�لمية 
الفني  الك�در  عبر  المعهد  من  ال�ش�درة 

والتدري�شي المتخ�ش�ض. 

عبر  التدريبي  البرن�مج  تنفيذ  تم  وقد 
مرحلتين، الأولى من خالل تقديم التدريب 
تهيئة  اأجل  من  الأ�ش��شية  لل�شه�دات 
من  الث�نية  للمرحلة  والع�ملين  المواطنين 
منح  لدرجة  و�شوًل  الم�شتهدفة  ال�شه�دات 
درجة  يليه�   ،DIP الت�أمين  في  مهني  دبلوم 
معهد  زميل  درجة  ثم   ،ACII م�ش�رك  زميل 
الت�أمين الق�نوني البريط�ني FCII وهي اأعلى 

�شه�دة علمية متخ�ش�شة في الت�أمين.

علمية  موادًا  التدريبية  الدورات  وتتن�ول 
الت�أمين  مثل  الت�أمين  في  ومتطورة  حديثة 
الع�م وخدم�ت العمالء وكيفية و�شع الخطط 

الم�لية والت�أمين البنكي، وكذا منح �شه�دات 
وكذا  الت�أمين  مج�ل  في  متخ�ش�شة  علمية 

الخدم�ت الم�لية. 

: هيكل السوق 
ً
ثانيا

اأ. هيئة التاأمين:
الق�نون  بموجب  الت�أمين  هيئة  ت�أ�ش�شت 
الٌمعدل   ،2007 ل�شنة   )6( رقم  التح�دي 
 2018 ل�شنة   )3( رقم  التح�دي  ب�لق�نون 
وب��شتقالل  اعتب�رية  ب�شخ�شية  وتتمتع 
قط�ع  تنظيم  يكفل  بم�  واإداري  م�لي 
العربية  الإم�رات  دولة  في  الت�أمين 
توفير  بم� يكفل  المتحدة وال�شراف عليه 
دور  وتعزيز  لتطويره  المالئم  المن�خ 

�شن�عة الت�أمين في القت�ش�د الوطني. 

ب. �شركات التاأمين:
الدولة  في  الموؤ�ش�شة  الت�أمين  �شركة  تقوم 
له�  المرخ�ض  الأجنبية  الت�أمين  و�شركة 
ب�أعم�ل  الدولة  في  الن�ش�ط  بمب��شرة 

الت�أمين الت�لية: 

تكوين •  وعملي�ت  الأ�شخ��ض  ت�أمين   
على  الت�أمين  فروع  وي�شمل  الأموال: 
والت�أمين  اأنواعه،  بجميع  الحي�ة 
وت�أمين  اأنواعه،  بجميع  ال�شحي 
ب�لت�أمين  المرتبط  ال�شخ�شية  الحوادث 
الأموال،  تكوين  وعملي�ت  الحي�ة  على 
الحي�ة  على  ت�أمين  �شركة   )12( ويوجد 
فروع   )9( و  وطنية  �شرك�ت   )3( منه� 

ل�شرك�ت اأجنبية. 

وي�شمل •  والم�شوؤولي�ت:  الممتلك�ت  ت�أمين 
الحريق  اأخط�ر  �شد  الت�أمين  فروع 
والت�أمين�ت المرتبطة به�، والت�أمين �شد 
والجوي،  والبحري  البري  النقل  اأخط�ر 
واآلته�،  ال�شفن  اأج�ش�م  على  والت�أمين 
والت�أمين على اأج�ش�م الط�ئرات، والت�أمين 
والمن�طيد،  ال�شن�عية  الأقم�ر  على 
والت�أمين على ق�طرات وح�فالت ال�شكك 
المركب�ت  على  والت�أمين  الحديدية، 
والت�أمين�ت  الهند�شي  والت�أمين  البرية، 
المتعلقة به، وت�أمين�ت البترول، والت�أمين 
�شد  والت�أمين  اأنواعه،  بجميع  ال�شحي 
وت�أمين  المتنوعة،  الحوادث  اأخط�ر 
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ال�شطو  وت�أمين  وال�شكوك،  النقد 
وت�أمين  الزج�ج،  ك�شر  وت�أمين  وال�شرقة، 
من  والت�أمين  المهنية،  الم�شوؤولي�ت 
الزراعية  والت�أمين�ت  العمل،  حوادث 
�شمن  تندرج  التي  الأخرى  والت�أمين�ت 
�شركة   )34( وهن�ك  الأخرى،  الخط�ر 
والم�شوؤولي�ت  الممتلك�ت  على  ت�أمين 
�شركة   )17( منه�  ب�لدولة  مرخ�شة 

وطنية و )17( فرع ل�شرك�ت اأجنبية. 

وت�شمل •  الم�شتركة:  الت�أمين  �شرك�ت 
من  نوعين  تم�ر�ض  التي  ال�شرك�ت 
وعملي�ت  الأ�شخ��ض  )ت�أمين  الت�أمين 
تكوين الأموال وكذلك ت�أمين الممتلك�ت 
ال�شرك�ت  وهي  والم�شوؤولي�ت(، 
الق�نون  نف�ذ  قبل  الق�ئمة  الم�شتركة 
التح�دي رقم )6( ل�شنة 2007 في �ش�أن 
اأعم�له  وتنظيم  الت�أمين  هيئة  اإن�ش�ء 
ت�أمين  �شركة   )16( وهن�ك  وتعديالته، 
م�شتركة منه� )15( �شركة وطنية وفرع 

ل�شركة اأجنبية واحدة. 

ج- المهن المرتبطة:
ي�شم قط�ع الت�أمين بدولة الإم�رات العربية 
والمخت�شين  الفنيين  من  نخبة  المتحدة 
في المهن المرتبطة ب�لت�أمين على م�شتوي 

الع�لم ومنه�: 

العتب�ري •  ال�شخ�ض  الت�أمين:  وكيل 
بتمثيل  م�دي  مق�بل  لق�ء  يقوم  الذي 
الت�أمين،  وث�ئق  وبيع  وت�شويق  ال�شركة، 
ع�دة  به�  يقوم  التي  الأعم�ل  وجميع 
وبلغ  عنه�،  ب�لني�بة  اأو  ال�شركة  لح�ش�ب 
 ،)17( الت�أمين  وكالء  �شرك�ت  عدد 
اإجم�لي  من   %5 بن�شبة  م�ش�ركة  بح�شة 

الأق�ش�ط المكتتبة.

العتب�ري •  ال�شخ�ض  الت�أمين:  و�شيط 
الذي يقوم لق�ء مق�بل م�دي ب�لتف�و�ض 
مع ال�شركة لإتم�م عملية الت�أمين ل�ش�لح 
�شرك�ت  عدد  بلغ  وقد  لهم،  ن  الموؤَمّ
الو�ش�طة الت�أمينية )158( �شركة، ويقوم 
بيع  عملية  في  حيوي  بدور  الو�شيط 
و�شط�ء  ٌي�ش�هم  حيث  الت�أمين  تغطي�ت 
من   %40 اإلى  ت�شل  بن�شبة  الت�أمين 
المكتتبة  الت�أمين  وث�ئق  اأق�ش�ط  اإجم�لي 

ب�شوق الت�أمين ب�لإم�رات.

الذي •  ال�شخ�ض  الت�أمين:  ا�شت�ش�ري 
يقدم خدم�ت ا�شت�ش�رية متعلقة بن�ش�ط 
الت�أمين  ا�شت�ش�ري  عدد  وبلغ  الت�أمين، 
�شركة   )19( فرد،   )27( الأفراد 

ا�شت�ش�رات ت�أمينية.

الخ�ش�ئر: •  ومقدر  المع�ينة  خبير 
ال�شخ�ض العتب�ري الذي يقوم بفح�ض 
ومع�ينة محل الت�أمين قبل الت�أمين عليه، 
لمعرفة  وقوعه�  بعد  الأ�شرار  ومع�ينة 
اأ�شب�ب الخ�ش�رة وتقدير قيمته� وتحديد 
خبراء  �شرك�ت  عدد  وبلغ  الم�شوؤولية، 
�شركة،   )38( الأ�شرار  وتقدير  الك�شف 
الأ�شرار  وتقدير  الك�شف  خبراء  وعدد 

الأفراد )41( فرد. 

الذي •  الخبير  وهو  الكتواري: 
الحتم�لت  نظرية  بتطبيق  يقوم 
ت�شّعر  بموجبه�  التي  والإح�ش�ءات، 
وتكّون  اللتزام�ت،  وتقوم  الخدم�ت، 
 )48( عدد  وهن�ك  المخ�ش�ش�ت، 
اإكتواري مرخ�ض للعمل في �شوق الت�أمين 

بدولة الإم�رات العربية المتحدة.

ال�شحي: •  الت�أمين  مط�لب�ت  �شرك�ت 
ب�إدارة  يقوم  الذي  العتب�ري  ال�شخ�ض 
الت�أمين  المط�لب�ت  وت�شوية  ومراجعة 
بلغ  وقد  ال�شركة،  عن  ني�بة  ال�شحي 
عدد �شرك�ت مط�لب�ت الت�أمين ال�شحي 

)26( �شركة. 

د- جمعية المارات للتاأمين:
ب�ل�شخ�شية  للت�أمين  الإم�رات  جمعية  تتمتع 
الت�أمين  �شرك�ت  جميع  وعلى  العتب�رية 
ب�لدولة  الع�ملة  المرتبطة  المهن  واأ�شح�ب 
اأن يكونوا اأع�ش�ء ب�لجمعية، وتقوم الجمعية 
الت�أمين  لقط�ع  الحيوية  المه�م  ب�لعديد من 
الوث�ئق  حملة  م�ش�لح  رع�ية  اأهمه�  ومن 
اأع�ش�ئه�  م�ش�لح  تتولى  كم�  والم�شتفيدين 
وتمثيل  المهنة  مم�ر�شة  قواعد  وتطبيق 
يتعلق  فيم�  جهة  اية  لدى  الت�أمين  �شرك�ت 

ب�أعم�ل الت�أمين. 

: المناخ االقتصادي
ً
ثالثا

وانعكا�شه على الن�شاط التاأميني 
العربية  الإم�رات  دولة  اقت�ش�د  يتميز 

واقت�ش�دية  ا�شتثم�رية  ببيئة  المتحدة 
و�شي��شية م�شتقرة، ق�درة على موا�شلة النمو 
القت�ش�دي، حيث حققت الدولة نج�حً� في 
النفطية في  القط�ع�ت غير  زي�دة م�ش�همة 

القت�ش�د الوطني. 

العربية  الإم�رات  بدولة  الت�أمين  وقط�ع 
اأن�شط القط�ع�ت، نظرًا لدورة  اأحد  المتحدة 
والذي  الوطني،  القت�ش�د  لخدمة  الحيوي 
انعك�ض علي زي�دة معدلت نمو م�ش�همته في 
الن�تج المحلى الإجم�لي GDP والذي بلغ 2.4% 
في ع�م 2016، ومن المتوقع ا�شتمرار النمو في 
م�ش�هم�ت  في  الزي�دة  يوازى  بم�   2017 ع�م 
اإجم�لي الأق�ش�ط المكتتبة الب�لغة )44( ملي�ر 

درهم »12.2 ملي�ر دولر« في ع�م 2017. 

الت�أمين  �شوق  حف�ظ  عن  اأ�شفر  الذي  الأمر 
على  الأول  المركز  ت�شدره  على  ب�لإم�رات 
اأفريقي�  و�شم�ل  العربية  الدول  م�شتوى 
MENA من حيث الأق�ش�ط المكتتبة خالل الـ 

)10( اأعوام ال�ش�بقة، وقد بلغ ن�شيب الفرد 
يع�دل  بم�  الت�أمين 4,386 درهم  اأق�ش�ط  من 
2016، مم� يدل على قوة  »1,218 دولر« ع�م 
اأدوات  اأهم  ك�أحد  الت�أمين  �شوق  ومالءة 
الأفراد  حم�ية  عن  ف�شاًل  الأخط�ر  مواجهة 
والممتلك�ت من اأية مخ�طر محتملة لم� فيه 

�ش�لح القت�ش�د الوطني. 

على  والتكامل  التعاون  روابط  توثيق 
خالل  والعالمي  العربي  الم�شتويين 

عامي 2016، 2017:
هيئ�ت  مع  التع�ون  روابط  لتوثيق  ا�شتمرارًا 
ال�شلة  والجه�ت ذات  الت�أمين  تنظيم قط�ع 
من  عدد  على  التوقيع  تم  فقد  ب�لت�أمين، 
مذكرات التف�هم الجديدة خالل ع�م 2016 
ت�ش�عد  التي  المعلوم�ت  تب�دل  بهدف  و2017 

هيئة  بين  الت�أمين  ب�شن�عة  الرتق�ء  على 
الت�أمين مع كل من الجه�ت الآتية:

وزارة الم�لية.• 
الهيئة الوطنية للطوارئ والزم�ت والكوارث .• 

.CII معهد الت�أمين الق�نوني البريط�ني
الهيئة الع�مة للت�أمين في جمهورية تون�ض. • 
الهيئة التح�دية للرق�بة النووية. • 
كلي�ت التقنية العلي�.• 

العدد
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وزارة الم�لية في جمهورية بيالرو�شي�.• 
هيئة ال�شراف على الت�أمين في الهند.• 

: نظرة مستقبلية 
ً
رابعا

خالل  الت�أمين  قط�ع  عملي�ت  نت�ئج  ت�شير 
بمتو�شط  القط�ع  نمو  اإلى  ال�ش�بقة  ال�شنوات 
يعنى  الذي  الأمر  �شنويً�،   %10 نمو  معدل 
ا�شتمرار المح�فظة على ري�دة �شوق الت�أمين 
الإم�راتي على م�شتوى الدول العربية و�شم�ل 

اأفريقي� MENA خالل ال�شنوات الق�دمة. 

ن�شبة  زي�دة  على  الت�أمين  هيئة  تحر�ض  واإذ 
المحلى  الن�تج  في  الت�أمين  قط�ع  م�ش�همة 
قط�ع  تنظيم  خالل  من  وذلك  الإجم�لي 
توفير  يكفل  بم�  عليه  والإ�شراف  الت�أمين 
على  العمل  وكذا  لتطويره  المالئم  المن�خ 
والمهن  الت�أمين  �شرك�ت  وكف�ءة  اأداء  رفع 
المن�خ  توفير  يكفل  بم�  به�،  المرتبطة 

المالئم لتطويره. 

المنظمة  الت�شريع�ت  لمنظومة  وا�شتكم�ل 
المن�خ  توفير  يكفل  بم�  الت�أمين  لقط�ع 
تقوم  الت�أمين  هيئة  ف�إن  لتطويره،  المالئم 

للقوانين  م�شروع�ت  عدة  بدرا�شة  ح�ليً� 
قط�ع  وتنمية  تطوير  في  ُت�ش�هم  �شوف  التي 

الت�أمين، نذكر منه�:

1- تعليم�ت مع�يير اإع�دة الت�أمين.

2-تعليم�ت ترخي�ض و�شيط اإع�دة ت�أمين.

من  الت�أمين  وث�ئق  ت�شويق  3-تعليم�ت 
خالل البنوك »الت�أمين البنكي«.

الن��شئة  المن�زع�ت  ت�شوية  لجنة  4-ت�شكيل 
عن عقود واأعم�ل وخدم�ت الت�أمين.

حوادث  من  المت�شررين  �شندوق  5-اإن�ش�ء 
المركب�ت مجهولة الهوية اأو الغير موؤمنة.
حملة  حقوق  �شم�ن  �شندوق  6-اإن�ش�ء 

وث�ئق الت�أمين.
7-الطر الق�نونية لعملية الربط اللكتروني 

مع �شرك�ت الت�أمين.
اأخط�ر  �شد  الإلزامي  الت�أمين  8-تطبيق 
للمق�ولين  الع�شرية  المدنية  الم�شوؤولية 

والمهند�شين.
اأخط�ر  �شد  الإلزامي  الت�أمين  9-تطبيق 
الم�شوؤولية المدنية عن الأخط�ء الطبية. 

ح�ليً�  يتم  الرقابة:  من  القادم  الجيل 
درا�شة متطلب�ت النتق�ل الى الجيل الق�دم 
من الرق�بة على قط�ع الت�أمين، من خالل 
بن�ء من�شة م�لية الكترونية للهيئة �شتتمكن 
م�لية  بي�ن�ت  ق�عدة  بن�ء  من  خالله�  من 
ومراقبته  القط�ع  عن  متطورة  الكترونية 

وفق� لأف�شل المم�ر�ش�ت الع�لمية. 

الإم�راتي  الت�أمين  قط�ع  ري�دة  ا�شتمرار  اإن 
هيئة  به  تقوم  م�  اإط�ر  في  يتحقق  اإنم� 
والتعليم�ت  للت�شريع�ت  تطوير  من  الت�أمين 
بم� يتم��شى مع اأف�شل المم�ر�ش�ت الع�لمية، 
ك�مل  ب�شكل  الم�لية  التعليم�ت  تطبيق  وكذا 
في بداية ع�م 2018، والتي منحت الأ�شبقية 
في  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  لالإم�رات 
تبني اأحدث متطلب�ت قي��ض المالءة الم�لية. 

بدولة  الت�أمين  قط�ع  َي�شتمر  اأن  ُيتوقع  واإذ 
دورة  تحقيق  في  المتحدة  العربية  الإم�رات 
مع  القت�ش�دية،  التنمية  دعم  في  الفع�ل 
ب�أكثر  مرتفعة  نمو  معدلت  على  المح�فظة 
من 10% في ال�شنوات المقبلة لم� فيه �ش�لح 

القت�ش�د الوطني.

بيان

املهن املرتبطة بالتاأمني�شركات اإعادة تاأمني�شركات التاأمني

ت�أمين�ت ع�مةحي�ة
م�شرتكة

حي�ة + ت�أمين�ت 
جمموع ع�مة

جمموعاأجنبيةوطنيةال�شرك�ت
�شركة 

الو�ش�طة 
الت�أمينية

�شرك�ت 
وكلء 
الت�أمني

�شرك�ت 
ا�شت�ش�رى 

الت�أمني

ا�شت�ش�ري 
الت�أمني 
الأفراد

�شرك�ت 
خرباء 
الك�شف 
وتقدير 
الأ�شرار

خرباء 
الك�شف 
وتقدير 
الأ�شرار 
الأفراد

الإكتواريني 
»خرباء 

ري��شي�ت 
الت�أمني«

�شرك�ت 
مط�لب�ت 
الت�أمني 
ال�شحي راأ�ص 

م�ل 
وطني

راأ�ص 
م�ل 

اجنبي

راأ�ص 
م�ل 
وطني

راأ�ص 
م�ل 

اجنبي

راأ�ص 
م�ل 
وطني

راأ�ص 
م�ل 

اجنبي

201639161715161---15218182442654827

201739171715162---15817192738414826

جدول رقم )1(
بيان بعدد ال�شركات والهيئات العاملة فى �شوق التاأمني بالإمارات العربية املتحدة

جدول رقم )2(
بيان بالقوى العاملة فى �شوق التاأمني بالإمارات العربية املتحدة

المالحق اإلحصائية: 

بيان 
املجموع قوة عاملة اأجنبية قوة عاملة عربية قوى عاملة وطنية 

اإنت�جية اإدارية وفنية اإنت�جية اإدارية وفنية اإنت�جية اإدارية وفنية اإنت�جية اإدارية وفنية 

20161141 2424 6214 9779 

20171200 2481 6327 10008 
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الفروع

العملة / األف دولر اأمريكي 
20162017

 الأق�شاط املكتتبة املبا�شرة  الأق�شاط املكتتبة املبا�شرة 

 محلي 

 خ�رجي 

 محلي  المجموع 

 خ�رجي 

المجموع
 دول مجل�ص 

التع�ون 
الخليجي 
)ب��شتثن�ء 
الإم�رات( 

 دول ال�شرق 
الأو�شط 

و�شم�ل افريقي�  
)ب��شتثن�ء 

مجل�ص التع�ون 
الخليجي( 

 دول خ�رج 
ال�شرق الأو�شط 
و�شم�ل افريقي� 

 دول مجل�ص 
التع�ون 

الخليجي 
)ب��شتثن�ء 
الإم�رات( 

 دول ال�شرق 
الأو�شط 

و�شم�ل افريقي�  
)ب��شتثن�ء 

مجل�ص التع�ون 
الخليجي( 

 دول خ�رج 
ال�شرق الأو�شط 
و�شم�ل افريقي� 

 فروع التاأمين البحري والطيران 

205,6171,1354,8194,493216,064231,2019953,6156,885242,696 التاأمين البحري  

2831,52556,477-2839955,09454,962273-54,805473 الطيران 

 فروع غير البحري 

513,87814,25818,31316,375562,823567,3261,60417,36617,733604,030 تاأمين الحريق  

 ال�شيارات  

 تاأمين ال�شيارات ال�شامل - 
989,4332,31966,74115,1791,073,6711,106,7722,13168,59616,6961,194,194المباع لالأ�شخا�ص 

 تاأمين ال�شيارات الم�شوؤولية 
147,7866544,0003,010155,451231,1417332,4467,832242,152المدنية - المباع لالأ�شخا�ص 

 تاأمين ال�شيارات المباع 
405,4314,3421,79021,022432,585465,4174,1721,97721,236492,802لل�شركات 

1,542,6517,31472,53139,2111,661,7071,803,3297,03573,01945,7641,929,148 مجموع تاأمين ال�شيارات 

           الحوادث والتاأمينات الأخرى  

112,6203692571,877115,12397,6002152502,268100,333 حوادث متنوعة 

زراعي

186,1036,74113,13113,753219,728192,8349,13511,11518,790231,874 التاأمين الهند�شي  

58,3397,4102401,05067,03986,1914,80329916191,455 تاأمينات البترول  

 التاأمين ال�شحي  

130,1765037711130,615192,978025646193,280 التاأمين ال�شحي الجماعي  

4,293,5384,9328,8532444,307,5664,301,5113,5568,5191664,313,752 التاأمين ال�شحي الفردي  

4,423,7144,9829,2302544,438,1814,494,4893,5568,7752124,507,033مجموع التاأمين ال�شحي

433,4736,9249,30315,954465,653439,61129,6897,82512,922490,048 تاأمينات اأخرى 

7,531,19849,606127,54293,0667,801,4127,967,54357,306121,983106,2608,253,093 الإجمالي 

العملة المحلية: الدرهم الإم�راتي 
ال�شعر الٌمع�دل للعملة المحلية ب�لدولر الأمريكي: دولر لكل 3.6 درهم

جدول رقم )3(
2017 ن�شاط التاأمينات العامة ) اأق�شاط التاأمين المبا�شرة ( في �شوق التاأمين بالإمارات العربية المتحدة عن عامي 2016 ، 

العدد
139
العدد
139
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)3A( جدول رقم
ن�شاط التاأمينات العامة )اأق�شاط اإعادة التاأمين( في �شوق التاأمين بالإمارات العربية المتحدة عن عام 2016

العملة/ األف دولر اأمريكي   

 الفروع  

 �شافي  ال�شادر  الوارد  
الحتفاظ

 الن�شبة 
%

 خارجي   خارجي 
مجموع 
ال�شــادر

 محلي

 دول 
مجل�ص 
التع�ون 

الخليجي 
)ب��شتثن�ء 
الإم�رات(

 دول 
ال�شرق 

الأو�شط 
و�شم�ل 

افريقي�  
)ب��شتثن�ء 

مجل�ص 
التع�ون 

الخليجي( 

 دول خ�رج 
ال�شرق 

الأو�شط 
و�شم�ل 
افريقي�

 مجموع 
 محليالوارد

 دول 
مجل�ص 
التع�ون 

الخليجي 
)ب��شتثن�ء 
الإم�رات(

 دول 
ال�شرق 

الأو�شط 
و�شم�ل 

افريقي�  
)ب��شتثن�ء 

مجل�ص 
التع�ون 

الخليجي(

 دول خ�رج  
ال�شرق 

الأو�شط  
و�شم�ل 
افريقي�

             فروع التاأمين البحري والطيران 
%23,24113,1106,60711,99654,955118,2522,4832,54532,784156,064114,95542.4 الت�أمين البحري  

%21,5431,2311,3446,56330,68266,813897206,04573,77512,00114.0 الطيران 

            فروع غير البحري 

%124,64342,21121,63923,204211,697452,96333,74711,80558,117556,631217,88828.1 ت�أمين الحريق  

 ال�شيارات  

 ت�أمين ال�شي�رات 
ال�ش�مل - المب�ع 

للأ�شخ��ص 
9,97973719010711,013192,7275622,78517,518213,593871,09180.3%

 ت�أمين ال�شي�رات 
الم�شوؤولية 

المدنية - المب�ع 
للأ�شخ��ص 

698360544721,58415,433574694416,481140,55489.5%

 ت�أمين ال�شي�رات 
%79,86032,8907,0421,673121,46675,08545054010,30186,376467,67584.4المب�ع لل�شرك�ت 

%90,53733,9867,2862,253134,063283,2451,0703,37128,764316,4501,479,32082.4 مجموع ال�شي�رات 

الحوادث والتاأمينات الأخرى  

%8373220,2302141475,44926,04189,81377.5-62815433 حوادث متنوعة 

            زراعي 

%27,81010,0154,3166,37948,521149,6128,9505,27230,737194,57173,67827.5 الت�أمين الهند�شي  

%23,72913,31016,198139,296145,076121,59945.6-116,17530,54713,86239,052199,635 ت�أمين�ت البترول  

 التاأمين 
ال�شحي 

%31531528,7098613,23142,02588,90467.9 الفردي  

%40,807119,6679,132141169,7471,615,179209913242,9111,859,2122,618,10158.5 الجم�عي  

 مجموع الت�أمين 
%41,122119,6679,132141170,0621,643,888209999256,1411,901,2372,707,00558.7ال�شحي  

%6,8528,5984,86516,93237,247308,0468,2205,41250,871372,549130,35225.9 ت�أمين�ت اأخرى 

%452,553259,52069,085106,436887,5933,019,32169,10045,769608,2043,742,3944,946,61156.9 الإجمالي 

 العملة المحلية: الدرهم الإم�راتي
ال�شعر الٌمع�دل للعملة المحلية ب�لدولر الأمريكي: دولر لكل 3.6 درهم
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العملة/ األف دولر اأمريكي   

 الفروع  
 محلي 

 �شافي  ال�شادر  الوارد  
الحتفاظ 

الن�شبة 
 %

 خارجي 

الوارد    محلي  مجموع 

 خارجي 

 مجموع ال�شادر 
 دول مجل�ص 

التع�ون 
الخليجي 
)ب��شتثن�ء 
الإم�رات( 

 دول ال�شرق 
الأو�شط 

و�شم�ل افريقي�  
)ب��شتثن�ء 

مجل�ص التع�ون 
الخليجي( 

 دول خ�رج 
ال�شرق الأو�شط 
و�شم�ل افريقي� 

 دول مجل�ص 
التع�ون 

الخليجي 
)ب��شتثن�ء 
الإم�رات( 

 دول ال�شرق 
الأو�شط 

و�شم�ل افريقي�  
)ب��شتثن�ء 

مجل�ص التع�ون 
الخليجي( 

 دول خ�رج 
ال�شرق الأو�شط 
و�شم�ل افريقي� 

             فروع التاأمين البحري والطيران 

%98,565,60732.9 200,908,071 51,586,790 3,070,046 4,921,202 141,330,034 56,777,457 18,766,859 6,070,758 7,285,587 24,654,254  الت�أمين البحري  

%12,995,32514.5 76,766,152 25,436,255 1,415,467 2,137,976 47,776,453 33,284,953 6,250,156 480,367 575,432 25,978,998  الطيران 

             فروع غير البحري 

%224,365,69927.7 586,463,821 196,833,507 21,181,713 38,323,696 330,124,905 206,799,877 66,446,153 18,321,276 37,444,572 84,587,876  ت�أمين الحريق  

 ال�شيارات  

 

 ت�أمين ال�شي�رات 
ال�ش�مل - المب�ع 

للأ�شخ��ص 
 15,360,365 181,796 79,809 352,078 15,974,047 141,835,936 3,742,060 20,997,736 60,972,414 227,548,145 982,619,96581.2%

 ت�أمين ال�شي�رات 
الم�شوؤولية المدنية 
- المب�ع للأ�شخ��ص 

 619,118 411,416 47,951 1,939,980 3,018,466 35,395,527 54,559 1,819,700 2,091,786 39,361,571 205,809,00883.9%

 ت�أمين ال�شي�رات 
%524,526,44584.3 97,634,578 14,068,734 660,341 398,565 82,506,938 129,359,153 )14,306,922(4,645,104 40,579,689 98,441,282 المب�ع لل�شرك�ت 

%1,712,955,41882.5 364,544,294 77,132,933 23,477,777 4,195,183 259,738,401 148,351,666  )4,772,86512,014,865 41,172,901 114,420,765 مجموع ال�شي�رات  

             الحوادث والتاأمينات الأخرى  

%91,328,85090.2 9,956,149  )2,542,715(239,750 288,604 11,970,511 951,992  )59,053(92,671 339,539 578,835  حوادث متنوعة 

             زراعي 

%68,952,12023.7 222,351,363 58,479,862 7,068,702 14,585,456 142,217,344 59,429,126 9,554,619 5,928,716 15,961,726 27,984,066  الت�أمين الهند�شي  

%65,546,54219.7 267,752,187 134,431,110 8,294,695 14,737,065 110,289,317 241,844,134 81,374,439 2,184,346 8,444,344 149,841,004  ت�أمين�ت البترول  

 التاأمين 
ال�شحي 

 الت�أمين ال�شحي 
%115,940,95659.9 77,657,533 37,764,640 121,958 2,316 39,768,619 318,215 -   -   -   318,215 الفردي  

 الت�أمين ال�شحي 
%2,104,859,45547.0 2,375,065,321 1,055,350,676 6,908,755 10,332,567 1,302,473,323 166,172,473  )9,812,153(7,315,482 120,763,430 47,905,713 الجم�عي  

 مجموع الت�أمين 
%2,220,800,41047.5 2,452,722,854 1,093,115,316 7,030,713 10,334,883 1,342,241,942 166,490,688  )9,812,153(7,315,482 120,763,430 48,223,928 ال�شحي  

%64,106,48210.2 564,122,836 151,937,517 14,608,08811,033,835 386,543,396 138,181,591 53,579,390 10,433,889 13,905,200 60,263,112  ت�أمين�ت اأخرى 

%4,559,616,45349.0 4,745,587,727 1,786,410,575 82,812,697 104,132,152 2,772,232,302 1,052,111,484 214,085,545 55,600,370 245,892,731 536,532,837  الإجمالي 

العملة المحلية: الدرهم الإم�راتي 
ال�شعر الٌمع�دل للعملة المحلية ب�لدولر الأمريكي: دولر لكل 3.6 درهم

)3A( تابع جدول رقم
ن�شاط التاأمينات العامة )اأق�شاط اإعادة التاأمين( في �شوق التاأمين بالإمارات العربية المتحدة عن عام 2017

العدد
139
العدد
139
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جدول رقم )4( 
2017 تعوي�شات التاأمينات املبا�شرة  فى �شوق التاأمني بالإمارات العربية املتحدة عن عامي 2016 ، 

العملة / األف دولر اأمريكي 

2017 2016 الفروع

التاأمينات العامة:

   فروع التاأمين البحري والطيران 

26,10723,283 الت�أمين البحري  

3,06013,145 الطيران 

00 فروع غير البحري 

48,91573,967 ت�أمين الحريق  

 ال�شيارات

220,394189,461 ت�أمين ال�شي�رات ال�ش�مل - المب�ع للأ�شخ��ص 

36,08834,006 ت�أمين ال�شي�رات الم�شوؤولية المدنية - المب�ع للأ�شخ��ص 

71,61371,132 ت�أمين ال�شي�رات المب�ع لل�شرك�ت 

328,095294,598 مجموع ال�شي�رات  

00 الحوادث والتاأمينات الأخرى  

22,4002,162 حوادث متنوعة 

00 ال�شطو اأو ال�شرقة 

00 زراعي 

57,30938,831 الت�أمين الهند�شي  

19,71998,306 ت�أمين�ت البترول  

 

 التاأمين 
ال�شحي 

 

11,62320,915 الت�أمين ال�شحي الفردي  

820,043813,822الت�أمين ال�شحي الجم�عي  

831,665834,738 مجموع الت�أمين ال�شحي  

48,80626,709 تاأمينات اأخرى 

1,386,0761,405,737مجموع التاأمينات العامة 

تاأمينات الحياة:

350,4951,152,413الفردي

328,0951,108,421الجم�عي

14872التق�عد وال�شيخوخة 

996214-عملي�ت تكوين الأموال

677,7422,261,120مجموع تاأمينات الحياة

العملة المحلية: الدرهم الإم�راتي 
ال�شعر الٌمع�دل للعملة المحلية ب�لدولر الأمريكي: دولر لكل 3.6 درهم



71

)4A( جدول رقم
2017 تعوي�شات اإعادة التاأمين في التاأمينات العامة في �شوق التاأمين بالإمارات العربية المتحدة عن عامي 2016 ، 

العملة / األف دولر اأمريكي 

الفروع
20162017

�شافي العمليات مجموع ال�شادرمجموع الوارد �شافي العمليات مجموع ال�شادرمجموع الوارد

     فروع التاأمين البحري والطيران

17,286,087 18,330,949 12,333,876 11,029,230 20,263,866 5,185,792 الت�أمين البحري 

3,710,288 13,477,885 4,043,322 3,067,224 3,173,991 3,181,263 الطيران

      فروع غير البحري

32,197,561 64,900,090 23,130,916 37,952,063 60,906,074 49,943,338 ت�أمين الحريق 

ال�شيارات  

145,236,933 46,389,484 2,165,425 182,534,911 42,518,000 4,658,652 ت�أمين ال�شي�رات ال�ش�مل - المب�ع للأ�شخ��ص

31,639,780 2,499,387 133,565 32,399,723 3,685,484  )2,863(ت�أمين ال�شي�رات الم�شوؤولية المدنية - المب�ع للأ�شخ��ص

80,383,827 17,168,405 26,420,644 74,218,012 19,372,404 21,977,428 ت�أمين ال�شي�رات المب�ع لل�شرك�ت

257,260,539 66,057,276 28,719,634 289,152,646 65,575,889 26,633,217 مجموع ال�شي�رات

                  الحوادث والتاأمينات الأخرى 

1,228,729 1,020,971 88,173 22,377,221 125,048 102,573 حوادث متنوعة

                  زراعي

16,504,763 35,658,586 13,332,817 11,884,220 54,358,760 8,933,664 الت�أمين الهند�شي 

375,187 103,692,525 5,762,132 3,205,576 25,517,713 9,004,558 ت�أمين�ت البترول 

التاأمين 
ال�شحي

11,265,977 9,649,570 195 9,452,367 2,418,422 248,194 الت�أمين ال�شحي الفردي 

465,959,670 386,896,074 39,033,255 504,739,304 358,687,995 43,384,578 الت�أمين ال�شحي الجم�عي 

477,225,648 396,545,644 39,033,449 514,191,671 361,106,416 43,632,772 مجموع الت�أمين ال�شحي 

7,296,174 20,662,378 1,249,594 30,870,669 20,320,051 2,385,022 تاأمينات اأخرى

813,084,976 720,346,305 127,693,913 923,730,521 611,347,808 149,002,198 الإجمالي

العملة المحلية: الدرهم الإم�راتي 
ال�شعر الٌمع�دل للعملة المحلية ب�لدولر الأمريكي: دولر لكل 3.6 درهم
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جدول رقم )5(
2017 تطور ن�شاط تاأمينات الحياة في �شوق التاأمين بالإمارات العربية المتحدة عن عامي 2016 ، 

العملة / األف دولر اأمريكي 

بيـــــــــان
20162017

عدد وثائق التاأمين المكتتبة 
)الجديدة والمجددة(

اإجمالي اأق�شاط التاأمين 
)المبا�شرة واإعادة التاأمين الواردة(

عدد وثائق التاأمين المكتتبة 
)الجديدة والمجددة(

اإجمالي اأق�شاط التاأمين 
)المبا�شرة واإعادة التاأمين الواردة(

286,7805,244,140,236353,0235,695,220,246وثائق التاأمين على الحياة الفردية 

149,0433,834,740,443855,7053,330,766,449عقود التاأمين على الحياة الجماعي

650179,952,519566187,405,901وثائق التقاعد وال�شيخوخة 

3,839389,085,87351,490893,879,737عمليات تكوين الأموال

العملة المحلية: الدرهم الإم�راتي 
ال�شعر الٌمع�دل للعملة المحلية ب�لدولر الأمريكي: دولر لكل 3.6 درهم

جدول رقم )6(
الحتياطات ) المخ�ش�شات ( الفنية في �شوق التاأمين بالإمارات العربية المتحدة عن عامي 2016،- 2017

العملة / األف دولر اأمريكي 

20162017بيـــــــــان

  تاأمينات الحياة 

5,528,6216,224,656الحتياطي ) المخ�ش�ص( الح�شابي 

410,648200,091الحتياطي ) مخ�ش�ص( تعوي�شات تحت الت�شوية 

- - احتياطيات ) مخ�ش�شات اأخرى (

382,765245,602مخ�ش�ص الأق�شاط غير المكت�شبة

9231,148مخ�ش�ص الأخطار غير المنتهية

113,88579,752مخ�ش�ص المطالبات المتكبدة غير المبلغة

- - مخ�ش�ص م�شاريف ت�شوية مطالبات موزعة

2,0571,058مخ�ش�ص م�شاريف ت�شوية مطالبات غير موزعة

6,438,9006,752,306المجموع

  التاأمينات العامة 

- - الحتياطي ) المخ�ش�ص(ال�شارية 

3,476,2773,396,883الحتياطي ) مخ�ش�ص( تعوي�شات تحت الت�شوية 

- - احتياطيات ) مخ�ش�شات اأخرى (

3,054,0753,467,541مخ�ش�ص الأق�شاط غير المكت�شبة

82,58941,329مخ�ش�ص الأخطار غير المنتهية

1,104,5041,112,253مخ�ش�ص المطالبات المتكبدة غير المبلغة

43,7267,749مخ�ش�ص م�شاريف ت�شوية مطالبات موزعة

40,81734,774مخ�ش�ص م�شاريف ت�شوية مطالبات غير موزعة

7,801,9868,060,529المجموع

14,240,88614,812,835مجموع الحتياطات )المخ�ش�شات( الفنية 

العملة المحلية: الدرهم الإم�راتي 
ال�شعر الٌمع�دل للعملة المحلية ب�لدولر الأمريكي: دولر لكل 3.6 درهم
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جدول رقم )7(
بيان توزع ال�شتثمارات وعائد ال�شتثمار 

العملة / األف دولر اأمريكي

20162017بيـــــــــان

1,388,8791,347,696عقارات 

3,874,9664,011,406ايداعات في البنوك

44,51745,453قرو�ص ب�شمانات وثائق التاأمين 

9,199,20110,180,635ا�شتثمارات اأخري

14,507,56315,585,189المجموع 

415,776726,307اإجمالي دخل ال�شتثمار

5 %3 %الن�شبة %

العملة المحلية: الدرهم الإم�راتي 
ال�شعر الٌمع�دل للعملة المحلية ب�لدولر الأمريكي: دولر لكل 3.6 درهم

LIFE  
INSURANCE
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اجتماع اللجنة التنفيذية )67(
الجزائر يوم 2018/11/6

الخ�لق  عبد  ال�شت�ذ/  من  بدعوة 
الع�م  لالتح�د  الع�م  المين  خليل  روؤوف 
العربي وب��شت�ش�فة كريمة من �شوق الت�أمين 
مي�شية  بن  ال�شت�ذ/  في  ممثال  الجزائري 
الجزائرية  الت�أمين  �شوق  ممثل  يو�شف 
تم  للت�أمين  العربي  الع�م  التح�د  بمجل�ض 
/67/ الجزائر  التنفيذية  اللجنة  عقد اجتم�ع 
يوم 2018/11/6  بفندق )�شيراتون الجزائر(، 
من  العديد  واقرار  من�ق�شة  تم  وقد 
اعم�ل  جدول  علي  المدرجة  المو�شوع�ت 
والفنية  الم�لية  ب�ل�شئون  والخ��شة  لجتم�ع 

والدارية والثق�فية لالتح�د.
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إجتمــــاع لجنـــة
تاأمينات ال�شيارات و المكاتب العربية الموحدة ومدراء الـ IT يومي

17 و 18 دي�شمبر »كانون الول» 2018

م�شقط – �شلطنة عمان

اأخبـــــار تـاأمينيـــــة

ت�أمينـ�ت  لجنـة  اجتم�ع  عقـد  تقرر 
المـوحـدة  العربيـة  والمك�تـب  ال�شيـ�رات 
2018 وذلك  18 دي�شمبر  17 و  اجتم�عه� يوم 
– �شلطنة عم�ن  –م�شقط  �شيراتون  بفندق 
علي  المدرجة  المو�شوع�ت  لمن�ق�شة  وذلك 

جدول العم�ل البنود ك�لآتي:

البند الأول/
اإ�شدار البطاقة البرتقالية اإلكترونيًا 
مدراء  لجنة  اجتم�ع  نت�ئج  • ا�شتعرا�ض 
ا�شدار  م�شروع  درا�شة/  لغر�ض   IT الـ 

البط�قة البرتق�لية الكترونيً�.

البند الثاني /
الجتمــاع  تو�شيـات  تنفيذ  متـابعـه 

ال�شابق 
بيــــــــــــن  الثن�ئيــــــة  اأوًل:الجتمــــ�عــ�ت 

المك�تب العربية الموحدة/
والمكتب  الليبي  الموحد  المكتب   •

الموحد الم�شري.
لل�شي�رات  التون�شي  الموحد  المكتب   •

والمكتب الموحد الليبي.

زيـــــــــ�رة مح�فــــــظ م�شــــــــــــــــرف  ثانيًا: 
البحرين المركزي 

البند الثالث:
اتفاقيات البطاقة البرتقالية

اأوًل: كت�ب المكتب الموحد الإم�راتي 
الموحــــــــــــد  المكتـــــــــــــب  كتـــــــــ�ب  ثانيًا: 

الجزائري لل�شي�رات
البنـد الرابع:

مو�شوعــــات مقتـــرح مناق�شتهــــا من 
ال�شادة اأع�شاء اللجنة 

العدد
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زيارة وفد الشركة الليبية ال�شمانية للتاأمين الم�شاهمة لمقر المانة 
العامة لالإتحاد

الأمانة العامة لالإتحاد ترحب بزائريها الكرام متمنية لهم دوام ال�شحة التوفيق

العام  المين  خليل  روؤوف  الخالق  عبد  وال�شتاذ/  ال�شركة   ادارة  مجل�ص  ع�شو  �شالح  الر�شول  عبد  محمد  ال�شتاذ/ 
لالتحاد العام العربي للتامين وال�شتاذ/ عبد الرازق عبد اهلل ابراهيم المدير العام لل�شركة.
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وتنيع الأم�نة الع�مة للإحت�د الع�م العربي للت�أمني 
مبزيـد مـن الأ�سـى واحلـزن 
املرحوم ال�ست�ذ/ ا�س�مة عبد العزيز

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة 
�شركة م�شر لتاأمينات احلياة 

ويتقدم المني الع�م للحت�د الع�م العربي للت�مني ول�شوق الت�أمني الم�شرية ب��شمه 
�شخ�شي� وب��شم منت�شبي الأم�نة الع�مة للحت�د ب�ش�دق و خ�ل�ص التع�زى على هذا 
امل�ش�ب الليم، �ش�ئلني اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه 

ف�شيح جن�ته واأن يلهم اأفراد اأ�شرته ال�شرب وال�شلوان.

إنا لله وانا اليه راجعون 

تنيع الأم�نة الع�مة للإحت�د الع�م العربي للت�أمني مبزيـد مـن 
الأ�سـى واحلـزن 

املرحوم ال�ست�ذ/ بديع ال�سيفي
احد رجال التاأمني املخ�شرمني العراقيني

واملدير العام ال�شبق ل�شركة التاأمني العراقية
ويتقدم المني الع�م للحت�د الع�م العربي للت�مني ول�شوق الت�أمني العراقية ب��شمه �شخ�شي� 

وب��شم منت�شبي الأم�نة الع�مة للحت�د ب�ش�دق و خ�ل�ص التع�زى على هذا امل�ش�ب الليم، �ش�ئلني 
اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جن�ته واأن يلهم اأفراد اأ�شرته 

ال�شرب وال�شلوان.

إنا لله وانا اليه راجعون 
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ال�شنـوي للتـاأميــن واإعــادة التـاأميــن )راندفو( من
28 وحتى 30 اأكتوبر 2018 للتاأمين وبرعاية كل من وزارة قطاع  الم�شري  اأقام التحاد 

�شرم  ملتقى  المالية  للرقابة  العامة  والهيئة  العام  الأعمال 
راندفو  ال�شيخ  )�شرم  التاأمين  واإعادة  للتاأمين  ال�شنوي  ال�شيخ 
في  الثمينة»  الأفكار  ن�شر   « �شعار  تحت   Sharm Rendezvous

هذا  في  �شارك  ،ولقد   2018 عام  اكتوبر   30–28 من  الفترة 
الموؤتمر ال�شيد/ عبد الخالق روؤوف خليل المين العام لالتحاد 
العام العربي للتاأمين وبح�شور مكثف من كبري �شركات التاأمين 
تمت  حيث  والعالمية  والعربية  الم�شرية  التاأمين  واعادة 

مناق�ص اربعة محاور هامة خالل فترة الموؤتمر وهما:
بم�شر  الت�أمين  واإع�دة  الت�أمين  �شوق  على  م�شتقبلية  نظرة   •

»الفر�ص والتحدي�ت«، 
واإع�دة  الت�أمين  مج�ل  في  الع�لمية  المم�ر�ش�ت  واأف�شل   •

الت�أمين والجديد ب�لأ�شواق الخ�رجي، 
الت�أمين  �شوق  في  الو�ش�طة  مهنة  لتطوير  نحت�ج  وم�ذا   •

الم�شري، 
الت�أمين  اأم�م تلبية احتي�ج�ت عملء �شن�عة  التحدي�ت  • واأهم 
الت�أمين  قط�ع  في  الع�لمية  ت�شين  البلوك  تقنية  ودور 

وانعك��ش�ته� على تطوير خدم�ت العملء.
�شوق  تطورات  على  التعرف  في  الملتقى  هذا  عقد  اأهمية  وتبرز 
لالأ�شواق  العالمية  والتجارب  عالميا  التاأمين  واإعادة  التاأمين 
والأداء لهذا القطاع �شعيا لرفع ن�شبة اإ�شهامه في الناتج المحلى 

العربي  العام  لالتحاد  العامة  والمانة 
النجاح  من  مزيد  في  تاأمل  للتاأمين 

والتفوق لالتحاد الم�شري للتامين

ملتقى شرم الشيخ
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يسر المانة العامة لالتحاد العام العربي للتاأمين ان تعلن عن ات�شاع قاعدة الع�شوية 
بالتحاد العام العربي للتاأمين خالل الربع الخير لعام 2018 بان�شمام ال�شركة التالية

ا�شم ال�شركة: األيون�ض للت�أمين�ت
�شنـة التاأ�شــي�ص: 2005/9/4

راأ�ص املال املدفوع: 2.205.714.180 دين�ر جزائري
رئيــ�ص املجل�ص واملدير العام: خليف�تي ح�ش�ن

العنــــــوان: املركز التج�ري والعم�ل القد�ض – امل�شتوى ال�ش�بع رقم 14
الهاتـــــف:  21 34 46 46 213+/  21 34 31 213+

التلفاكــــ�ص:  21 34 12 213+
contact@allianceassurances.com.dz :الربيد اللكرتونى لل�شركة

www.allianceassurances.com.dz :املوقع على النرتنت
املدينـة والدولـة: اجلزائر الع��شمة - اجلزائر

والم�نة الع�مة للحت�د وهي تهنيء ال�سركة اجلديدة وترحب بع�سويته� له�, فهي علي ثقة ب�ن هذه 
الع�سوية �ستكون ف�حتة خري من التع�ون املثمر مب� يكفل دعم م�سرية الحت�د الع�م العربي للت�مني 

والزده�ر ل�سن�عة الت�مني العربية.

إضنامم

ال�شتاذ / �شليم النعا�ص النعا�ص رئيـ�ص مجل�ص اإدارة التحاد الليبي ل�شركات التاأمين - ليبيا
ال�شتاذ/ اأحمد محمد اإنكي�شه – نائب الرئي�ص مجل�ص اإدارة التحاد الليبي ل�شركات التاأمين - ليبيا

والأمانـة العامـة لالتحـاد العـام العربــي للتاأمين تتقدم بخال�ص التهنئة على هذه الثقة الغالية ولل�شاده 
اأع�شاء مجل�ص الدارة الجدد متمنين للجميع دوام التوفيـق والنجـاح و كل التقدم والزدهار الليبي 

ل�شركات التاأمين.

)هتنئة(
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