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اإلفتتاحية
أصحب

األمين العام
عبد الخالق رؤوف خليل

الذكاء اال�صطناعي هو ذلك العلم الذي ي�ستخدم الآالت والروبوتات المبرمجة
�أوتوماتيكياً والمح�سنة رقم ًيا ب�شكل �سريع لتحقيق �أعلى م�ستويات الإنتاجية
لتكون على م�ستوى من الذكاء لتحاكي القدرات الذهنية الب�شرية وطريقة عملها،
مثل القدرة على التعلم واال�ستنتاج ،ولقد باتت فكرة دمج الذكاء اال�صطناعي في
مختلف التخ�ص�صات والعلوم �أمراً �ضرورياً ولي�س اختيارياً لأثره الإيجابي الكبير المتوقع في
تطوير الخدمات وزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة نتيجة لت�صحيح وتغير الم�سارات التقليدية
لمختلف العلوم وبما يتما�شى مع ر�ؤية الدول العربية  2030التي تحث على االبتكار والإبداع
والتقنية الحديثة.
�أما بالن�سبة ل�صناعة الت�أمين ،ف�إن اال�ستثمار في الذكاء اال�صطناعي �سي�ساعد �شركات وو�سطاء
الت�أمين على �إيجاد حلول لمعظم الم�شكالت التي يواجهها القطاع.
فلذلك بات �ضرورياً في ظل غياب �آلية وا�ضحة للتعامل مع هذه الم�شكالت �أن يتم اال�ستثمار
الأمثل لربط الذكاء اال�صطناعي والتعليم الآلي المتقدم للمعلومات وعلم �إنترنت الأ�شياء
للتغلب على معظم الم�شكالت التي تواجه قطاع الت�أمين ،وخ�صو�صاً فيما يتعلق بالتعوي�ضات
وتخمين قيمة الحوادث بالإ�ضافة �إلى توفير المنتجات المنا�سبة التي تنا�سب متطلبات
العمالء ،و�سرعة التعوي�ض للعمالء المميزين ورف�ض المطالبات التي تحمل طابع االحتيال
والخديعة ،الذكاء اال�صطناعي �سيمكن �شركات الت�أمين من الو�صول �إلى العمالء المحتملين
ب�سهولة وفي وقت ق�صير والتركيز بعمق على درا�سة احتياجاتهم ال�شخ�صية ومعرفة حجم
المخاطر المتوقعة ،وبالتالي �إن�شاء حلول تف�صيلية مما قد ي�ساعد في نهاية المطاف �إلى
تطوير الأداء و�إيجاد فر�ص جديدة وت�سريع الخدمات وتر�شيد الم�صاريف ،مما ي�شكل حافزاً
كبيراً الرتفاع ن�سبة م�ساهمة قطاع الت�أمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وزيادة فر�ص
اال�ستثمار ،ومن ال�ضروري عند الإقدام على اال�ستثمار في عمليات �صناعة الت�أمين وتطبيق
مفهوم الذكاء اال�صطناعي �أن ي�ؤخذ بعين االعتبار عدم التعار�ض مع القوانين والأنظمة
المخت�صة في الدولة ،لتنظيم عملية التطبيقات الجديدة وللحفاظ على توازن معتمد بين
�شركات الت�أمين.
�إن هناك �آم ً
اال كثيرة ونظرة تفا�ؤلية تتجه نحو اال�ستثمار في علم الذكاء اال�صطناعي وكيفية
اال�ستفادة من المزايا العديدة المتوقعة والتي من الممكن الح�صول عليها في �صناعة الت�أمين،
ولن يكون هناك تقدم تقني ملحوظ في تعامالت �شركات الت�أمين ما لم تتبنى ذلك ويكون من
�أ�سا�سيات الخطة اال�ستراتيجية لديها.

أثر تطبيق
الخدمات الت�أمينية الإلكترونية فى تعزيز
الميزة التناف�سية ل�شركات الت�أمين

إياد محمد محفوظ

رئي�س ق�سم دائرة تعوي�ضات الت�أمينات العامة
�شركة الت�أمين الوطنية الأردن

الفصل الثــانى

الإطار المفاهيمى
للخدمات الإلكترونية

مقدمة مع تزايد عمليات التجارة
االلكترونية �أ�صبح االحتياج كبير
لنوعية جديدة من ال�شركات غير
التقليدية تتجاوز نمط االداء
االعتيادي وال تتقيد بمكان معين
�أو وقت محدد ،وكنتيجة للنمو
المت�سارع لتكنولوجيا الإعالم
واالت�صال جاءت الخدمات
االلكترونية التي �ساهمت وب�شكل
فعال في تقديم خدمات متنوعة،
وبتكاليف منخف�ضة مخت�صر
الوقت والمكان .فالخدمات
الإلكترونية بمعناها الوا�سع لي�ست

العام الخامس والثالثون

مجرد فروع �شركات قائمة تقدم
خدمات خدمية فح�سب ،بل موقع ًا
مالي ًا تجاري ًا ،و�إداري ًا ،وا�ست�شاري ًا
�شام ًال ،له وجود م�ستقل على الخط
يتم التعاقد معه للقيام بخدمات،
�أو ت�سوية المعامالت� ،أو �إتمام
ال�صفقات على مواقع الكترونية
وهو ما يمثل �أهم تحدي فى ميدان
الخدمات الإلكترونية ،وتظهر
المناف�سة قوية بين المن�ش�أت
الخدمية كافة ال�صغيرة منها
والكبيرة التمتة خدماتها ،ووفق ًا
لذلك �سيقوم العمالء بالمقارنة بين
خدمة ال�شركات المتناف�سة واختيار
الأن�سب منها.

الخدمات اإللكترونية:

هو نظام حديث تتبناه المن�ش�آت
الخدمية با�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية
العالمية والإنترنت في ربط م�ؤ�س�ساتها
بع�ضها ببع�ض ،وربط مختلف خدماتها
بالم�ؤ�س�سات الأخرى ومتلقي الخدمة
عموما ،وو�ضع المعلومة في متناول
الأفراد وذلك لخلق عالقة �شفافة
تت�صف بال�سرعة والدقة تهدف
لالرتقاء بجودة الأداء.
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تعريفها:

هي ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالت�صاالت لتح�سين �أ�سلوب �أداء الخدمات،
وب�صيغة �أخرى تعنى تغير �أ�سلوب �أداء
الخدمة من �أ�سلوب يتميز بالروتين
والبيروقراطية وتعدد وتعقد الإجراءات
�إلى �أ�سلوب يعتمد على ا�ستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت لتح�سين �أداء
الخدمات بهدف تقديمها لمتلقي الخدمة
بطريقة �سهلة عبر �شبكة االنترنت مما يوفر
الكثير من الجهد والمال لها فتنخف�ض بذلك
تكلفة �أداء الخدمة.

أهمية الخدمات اإللكترونية:

�إن �أتمتة الخدمات تتحقق من خالل �إداراك
حقيقة �أن العالم اليوم وم�ستجداته يحتم
على المجتمع ب�أن يكون متقدم ،كما �أن
مقت�ضيات الإ�صالح الإداري والت�سويقي
تلزم على ال�شركات نمط المرونة والو�ضوح
في منهج عملها .فال�شركات الخدمية تتبع
تو�صيل المعلومات والخدمات عن طريق
�إدارة قنوات متعددة للنقل والتو�صيل
بالطرق التقليدية مثل ا�ستخدام الهاتف،
والفاك�س� ،أو الطرق اليدوية� ،إال �أن الهدف
الأهم هو تح�سين جودة الخدمات وتوفيرها.
ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

خصائص الخدمات اإللكترونية:

	•تجميع كافة الأن�شطة والخدمات
التي تقدمها المن�ش�أة عبر مواقع
وتطبيقات �إلكترونية.
	•تحقيق �سرعة التن�سيق والإنجاز بين
كافة الدوائر الداخلية لل�شركة.
	•ات�صال دائم بمتلقي الخدمة.
	• القدرة على ت�أمين كافة االحتياجات
اال�ستعالمية والخدمية لمتلقي الخدمة.
	•تقليل االعتماد على العمل الورقي في
المعامالت اليومية.
	•المرونة في التعامل مع متلقي الخدمة.
	•ك�سر الحواجز الجغرافية بين ال�شركة
ومتلقي الخدمة.

الحاجة للخدمات اإللكترونية

لي�س من ال�سهل التحول �إلى تقديم
الخدمات �إلكتروني ًا ،لذلك يجب �أن تكون
هناك مبررات للجهد والوقت والمال
المبذول ،فيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض
الفوائد المرجوة:
• زيادة الفعالية عن طريق
تنفيذ الأعمال بان�سيابية
�إن ا�ستخدام نظم تقنية المعلومات
يقلل عدد الخطوات في الروتين
المطلوب لتنفيذ الأعمال ،ويحول
الوظائف اليدوية �إلى تلقائية ،كما
�أنه يقلل من ا�ستخدام الورق وتنقل
المعامالت بين الموظفين.

• تقديم خدمات �أف�ضل للم�ستفيدين
يمكن للتكنولوجيا �أن تح�سن طريقة
خدمة متلقي الخدمة بتوفير الو�صول
�إلى المعلومات بطريقة الخدمة
الذاتية من خالل الإنترنت �أو �أنظمة
الهاتف الآلية حتى خارج �أوقات الدوام
الر�سمية ،لكي يتم توفير الوقت والطاقة
للموظفين لأجل تقديم خدمات �أف�ضل
لأولئك المراجعين الذين يت�صلون
مبا�شرة �أو يح�ضرون ب�أنف�سهم لإنجاز
بع�ض الأعمال اال�ستثنائية.
• الوفاء بمتطلبات متلقي الخدمة
وتوقعاتهم
�إن المجتمعات الحديثة تتجه للحياة
بطريقة �إلكترونية ،بل �إن الكثير من
المواطنين و�أ�صحاب الأعمال يعملون
حالي ًا بطريقة �إلكترونية ،ولي�ست هي
�إال م�س�ألة وقت حتى نرى ذلك حتمي
على جميع ال�شركات .وحينما تقدم
ال�شركات الأخرى خدماتها �إلكتروني ًا
ف�إن المواطنين و�أ�صحاب الأعمال
�سيالحظون ذلك ،و�سيتطلعون لأن
يروا ال�شركة التي يتعاملون معها تقوم
بالعمل ذاته.
• الإعالم والترويج للإنجازات
�إن تقديم معلومات وخدمات �إلكترونية
يمكن �أن ي�ساعد في جذب الأفراد
وال�شركات في الح�صول على الخدمات
التي تحتاجها من هذه ال�شركات حيث
�أن الخدمة الإلكترونية ت�صبح و�سيلة

�إعالمية مبا�شرة جنب ًا �إلى جنب مع
ال�صحف والإذاعة والتلفاز للترويج
لأعمال هذه ال�شركات.

المكونات الرئيسية للخدمات
اإللكترونية:

 البنيـــــــة التحتيــــة للخدمـــــــاتالإلكترونية
	• تطوير �شروط التعاقد والموا�صفات
القيا�سية من النواحي القانونية.
	• ت�صنيف المعلومات وو�ضع النظم
ال�سرية للتو�صل للمعلومات المطلوبة.
	• و�ضع �إطار و�شروط تقديم الخدمات.
	• ت�صميم محطات توا�صل الكترونية
(موقع الكتروني ،تطبيق للهاتف،
�صفحات التوا�صل االجتماعي ،نظام
رد �آلي).
	•و�ضع الإطار لأن�سب تقنية لتطوير
النظم والتطبيقات.
	•تطوير نظام يدعم التوا�صل �إلتكروني ًا.
 �شبكة االت�صاالت	• خلق �شبكة ات�صاالت ت�سمح بتبادل
المعلومات ب�سرعة طبق ًا لقواعد
�سرية مطلوبة.
	•ت�صميم ال�شبكات وتركيب �أجهزة
االت�صاالت الالزمة.
	• الت�أكد من اال�ستخدام الأمثل ل�شبكات
التوا�صل الحديثة المتوفرة.

• تح�سين االت�صاالت الداخلية
�إن ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صال
داخل ال�شركات يجعل نقل المعلومات
الدقيقة في الوقت المنا�سب
لل�شخ�ص المنا�سب يتم بكل �سهولة
وي�سر .ويعد البريد الإلكتروني من
الو�سائل المفيدة في نقل المعلومات
والوثائق وتوزيعها بد ًال من طباعتها
وتوزيعها بالطريقة االعتيادية.

العدد
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أهداف الخدمات اإللكترونية:
ويمكن تلخي�ص �أهما بالتالي:
 رفع م�ستوى الكفاءة والفاعليةللعمليات والإجراءات داخل
قطاع الخدمات وذلك عن
طريق:
	•تح�سين م�ستوى الكفاءة في
ا�ستخدام وتوظيف تقنيات
المعلومات.
	• تقليل الوقت والم�ستغرق في �آداء
الإجراءات �ضمن كل �إدارة.
	• اال�ستفادة من التجارب المثلى في
�أداء الأعمال.
	•الدقة في �إنجاز الوظائف
المختلفة.

 تقليل التكاليف في ال�شركاتوذلك عن طريق:
	• تح�سين وتطوير وهند�سة �إجراءات
الأعمال.
	• ت�سهيل تدفق و�سريان الأعمال
ب�شفافية و�سهولة عالية.
	• تقليل الإجراءات والمعلومات
المكررة �ضمن �سال�سل حلقات
الأعمال.
	• ت�شجيع الوحدة والتكامل والتبادل
الأتي للبيانات.
 رفع م�ستوى ر�ضا الم�ستفيدينعن الخدمات التي تقدم لهم
وذلك عن طريق:
	• ت�سهيل ا�ستخدام الخدمات
االلكترونية.
	• تقليل الوقت الم�ستغرق في ح�صول
الم�ستفيد على الخدمة التي يحتاج
�إليها.
	• تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت
المنا�سب ح�سب الحاجة.
 م�ساندة برامج التطوير وذلكعن طريق:
	• ت�سهيل التعامالت بين ال�شركات
ومتلقي الخدمة وقطاعات الأعمال.

العام الخامس والثالثون

	•ا�ستغالل ال�شركات لما توفرة
التكنولوجيا الحالية في خف�ض
م�ستويات التكاليف.
	• تقليل تكاليف التن�سيق والمتابعة 	•التوجه نحو التميز في تقديم الخدمات وما
يتطلبه من توا�صل مع مختلف القطاعات.
الم�ستمرة.
	• زيادة الفر�ص التناف�سية.
مخاطر الخدمات اإللكترونية:
�أخذت الدرا�سات التي اهتمت بالمخاطر
أسباب ظهور الخدمات
التي تواجه تقديم الخدمات الإلكترونية عدة
اإللكترونية:
محاور .يري البع�ض �أن المخاطر تكمن في �أن
�أثرت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات ال�شركات قد تتعر�ض لجرائم حيث بين هذا
واالت�صاالت ،ال�سيما في العقود الأخيرة الفريق �أن الذين يمار�سون تقديم الخدمات
على كل ميادين الحياة ودفعت �إلى �إحداث عن طريق الإنترنت عر�ضة لعدد ال يح�صى
تغيرات هائلة وم�ؤثرة على م�ستوى الخدمات من المخاطر .وقد �أدى هذا �إلى ظهور عدة
التقليدية حملتها على التحول �إلى النمط جرائم تعتر�ض تطور �صناعة الخدمات
الإلكتروني ،حيث يمكننا �إيجاز م�سببات الإلكترونية ،ويمكن ت�صنيف المخاطر التي
تواجه تقديم الخدمات الإلكترونية �إلى عدة
تلك الأحداث من خالل ما يلي:
فئات �ضمن المجموعات الرئي�سية التالية:
 �أ�سباب تكنولوجية	•المخاطر التقنية :وتحدث هذه المخاطر
و�أهمها:
من احتمال الخ�سارة الناتجة عن خلل في
	• ظهور �شبكة االنترنت.
�شمولية النظام �أو من �أخطاء العمالء،
	• �أ�صبحت �أ�سعار م�ستلزمات تقنية
�أو من برنامج �إلكتروني غير مالئم
المعلومات معقولة.
للخدمات الإلكترونية.
	•تطوير م�ستويات عالية من ت�شفير 	•مخاطر االحتيال :وتتمثل في تقليد برامج
البيانات بحيث �أ�صبحت الثقة
الحوا�سب الإلكترونية �أو تزوير معلومات
بال�شبكة و�أمنها �أمر ممكنا.
مطابقة للبرامج الإلكترونية� ،أو تعديل
	• ابتكار تقنيات �إلكترونية حديثة.
بع�ض المعلومات.
 �أ�سباب اقت�صادية:	•مخاطر ناتجة عن �سوء عمل النظام
و�أهمها:
الإلكتروني :الذي قد ين�ش�أ من �سوء
ا�ستخدام النظام �أو �سوء مراقبة البرامج.
	• ظهور التجارة الإلكترونية.
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	•المخاطر القانونية :التي تحدث عندما
ال تحترم ال�شركات القواعد القانونية
والت�شريعات المن�صو�ص عليها� ،أو عندما
ال تكون هناك نظم قانونية وا�ضحة ودقيقة
بخ�صو�ص عمليات م�صرفية جديدة،
وتتمثل �أهم التحديات القانونية في:
	• تحديد قبول القانون للتعاقدات
الإلكترونية ،وحجيتها في الإثبات،
وو�سائل الدفع ،والتحديات ال�ضريبية،
و�إثبات ال�شخ�صية ،والتواقيع
الإلكترونية ،و�أنظمة الدفع النقدي،
و�سرية المعلومات ،و�أمن المعلومات
من مخاطر �إجرام التقنية العالية،
وخ�صو�صية العميل ،والم�س�ؤولية
عن الأخطاء والمخاطر ،وحجية
المرا�سالت الإلكترونية ،والتعاقدات
الإلكترونية ،وم�سائل الملكية الفكرية
لبرمجيات وقواعد معلومات العمالء
�أو الم�ستخدمة من موقع ال�شركة �أو
المرتبطة بها ،وعالقات وتعاقدات
ال�شركات مع الجهات المزودة للتقنية
�أو الموردة لخدماتها �أو مع المواقع
الحليفة �أو م�شاريع االندماج والم�شاركة
والتعاون المعلوماتي.

التسويق اإللكتروني:

الت�سويق الإلكتروني هو الت�سويق الذي
ي�ستخدم التكنولوجيا الحديثة من �أجل
الترويج للمنتجات ،حيث يتم تحويل ال�سوق
االفترا�ضية �إلى واقع مادي ملمو�س ،ويعد
هذا الت�سويق من الأجزاء المهمة في
اال�ستراتيجية الت�سويقية ال�شاملة الحديثة،
وهو ي�سعى �إلى الو�صول �إلى �أهدافه من
خالل الإنترنت.

أهمية التسويق اإللكتروني
1.1ا�ستمرارية البيع في كافة الأوقات،
حيث ال يرتبط البيع في مواعيد
محددة ،فبالإمكان الت�سويق
للمنتجات في كافة الأوقات دون
توقف ،وذاك يعني القدرة على
الو�صول �إلى العمالء الم�ستهدفين
في �أوقات فراغهم وخالل عملهم.

� 2.2إمكانية الو�صول �إلى العمالء في
الأماكن البعيدة جغرافي ًا ،فالت�سويق
الإلكتروني ال ينح�صر على منطقة
معينة .قلة التكلفة الت�سويقية ،حيث
�إن التخطيط من �أجل �إن�شاء متجر
لعر�ض المنتجات ُيعد من الأمور
المقلقة للم�ستثمر نتيجة للتكلفة
العالية التي يتطلبها المتجر،
�إذ يدخل بها �إيجارات العر�ض،
والم�صاريف ،والمخازن ،وتختفي
هذه الأمور في الت�سويق الإلكتروني.
3.3عر�ض المنتج المالئم للم�شتري
من خالل التعرف على �أنماط
�سلوك الم�شترين ،مما ُي�ساعد على
عمل ملف ُمحدد من المنتجات،
والخدمات لكل مجموعة من العمالء
وزيادة ُمعدالت ال�شراء.
4.4ا�ستمرارية العالقة بين الم�سوق
والم�شتري بعد عملية ال�شراء الأولى،
�إذ يدل ذلك على �أن الم�شتري بد�أ
بتكوين عالقة خا�صة مع الم�سوقين،
وهذه العالقة تثبت عن طريق ت�سويق
المنتجات الجديدة من خالل
االيميالت الدعائية ،فذلك ي�ساعد
على تكرر عملية ال�شراء م�ستقب ًال.

	• عدم القدرة على طلب المنتج فورا
بالت�سويق التقليدي لو�صوله من خالل
خدمة العمالء� ،أما في الت�سويق
الإلكتروني فبالإمكان طلب المنتج
مبا�شرة عن طريق الموقع الإلكتروني
الذي تمتلكه ال�شركة.
	• �إيجاد �صعوبة في معانية كافة منتجات
ال�شركة في الت�سويق التقليدي ،ويعود
ال�سبب في ذلك �إلى حاجتها �إلى مكان
وا�سع وكبير لعر�ضها� ،أما في الت�سويق
الإلكتروني فت�سهل معاينة كافة المنتجات
من خالل عر�ضها على الموقع الإلكتروني.

ً
شــركــات حققــت نج ــاح ــا فــي
التسويـق اإللكتـرونـي

	•�شركة  :Amazonهي �شركة �أمريكية
تُ�سوق للمنتجات من خالل الإنترنت وقد
و�صل دخلها �إلى ت�سعة وثمانين مليار
دوالر في �أوخر عام �ألفين و�أربعة ع�شر.
	•�شركة  :e-Bayهي �شركة �أمريكية ،و�صل
دخلها �إلى ثمانية ع�شر مليار دوالر في
عام �ألفين و�أربعة ع�شر.
	•�شركة  :TripAdvisorهي �شركة �أمريكية
تخت�ص فى الت�سويق ال�سياحي ،وبلغت
مبيعاتها ال�سنوية في عام �ألفين و�أربعة
ع�شر �إلى واحد ون�صف مليار دوالر.

الخدمات التأمينية اإللكترونية:
الفرق بين التسويق اإللكتروني
والتسويق التقليدي

	• الت�سويق التقليدي عالي التكلفة� ،أما
الت�سويق الإلكتروني فهو �أقل كلفة ،حيث
يحتاج النوع الأول من الت�سويق �إلى
ا�ستخدام و�سائل الإعالم ،كالتلفزيون،
والجرائد� ،أما النوع الثاني فهو من خالل
الإنترنت� ،أي �أن الإعالنات مجانية �أو
قليلة التكلفة� .إيجاد �صعوبة في التوا�صل
مع العمالء في الت�سويق التقليدي على
العك�س من الت�سويق الإلكتروني الذي
يجد �سهولة في التوا�صل معهم ،وذلك
من خالل ا�ستعمالهم للبريد الإلكتروني،
وو�سائل التوا�صل الأخرى عبر الإنترنت.

حيث �أن قطاع الت�أمين يعد �أحد �أهم
القطاعات االقت�صادية الخدمية في
منظمات الأعمال الرتباطة المبا�شر
بالمجتمع بمختلف فئاته و�شرائحه وحيث
�أن الخدمات الت�أمينية المقدمة حالي ًا من
قبل �شركات الت�أمين ال تواكب ب�شكل كبير
التطور ال�سريع للتكنولوجيا باعتبار �أن
الخدمات المقدمة من قبل ال�شركات تت�صف
بالنمطية ،وفي ظل زيادة حدة المناف�سة بين
ال�شركات ت�ضاعفت التحديات التي تواجه
قطاع الت�أمين لأداء وظائفه و�أن�شطته بكفاءة
وفعالية مع ظهور مفاهيم و�أ�ساليب عمل
حديثة ومتطورة و�سريعة في ظل العولمة
والتجارة العالمية والإدارة الإلكترونية والتي
بدورها فر�ضت �شروط ًا وموا�صفات عالمية
العدد
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لجودة ومتطلبات تحقيقها مما يقت�ضي
التكيف مع متغيرات البيئة الحديثة
ومعطياتها ولهذا دعت الحاجة �إلى
االهتمام بالتقنية وو�سائلها و�أدواتها
بهدف تفعيل ورفع كفاءة �أن�شطة كافة
الجوانب التنظيمية حيث كان البد
لها من تبني ا�ستراتيجيات جديدة
تواكب الع�صر لتطوير اجراءات
عملها وتحديث �أنظمتها بما يتنا�سب
مع التميز في م�ستوى جودة الخدمات
التي تقدمها لعمالئها وتطويرها
لتلبي متطلبات الزبائن وحاجاتهم
الحديثة حيث �أن تجاهل وهدم تبني
واقع ومفرزات ع�صر التقنية الحديثة
ُيعد مغاالة في المحافظة على الأنماط
التقليدية التي يرى الباحثون �إنها لن
ت�صمد كثير ًا.
ومن هنا تبرز �أهمية تقديم الخدمات
الإلكترونية كمتطلب �ضروري لرفع
كفاءة وفعالية الخدمات الت�أمينية في
�شركات الت�أمين ا�ستجابة للتطورات
العلمية والتقنية والمعلوماتية من خالل
ا�ستيعاب وا�ستثمار وتوظيف التقنية
الحديثة في كافة �أن�شطتها.

الفصل الثالث
الإطار المفاهيمي
للميزة التناف�سيــة

مقدمة الفصل الثالث:
كان وال يزال اكت�ساب ودعم المزايا
التناف�سية ال�شغل ال�شاغل للباحثين و�أ�صحاب
القرار في منظمات الأعمال الحديثة وفي
ظل التطورات المت�سارعة التي ت�شهدها بيئة
الأعمال الحالية ،وكذلك ال�ضغوط المتنامية
التي تفر�ضها �شدة المناف�سة ،حيث لم تعد
المناف�سة خيارا بقدر ما هي واقع ا�ضطراري
يحتم على ال�شركة �أن تولي �أهمية بالغة
لها في �سبيل تحقيق التميز والتفوق على
مناف�سيها وتنال ر�ضا ووالء عمالئها.
كما �أنه ال تكتفي ال�شركة بالحيازة على
الميزة التناف�سية ،باعتبار �أن هذه الأخيرة
ال يمكن �أن تحتفظ بها ب�صفة نهائية .ومن
ثمة ت�أتي �ضرورة تنمية وتطوير هذه الميزة،
ويق�صد بالميزة الم�ستدامة �أ�سبقية ال�شركة
على المناف�سين .وي�ستدعي ذلك بال�ضرورة
اال�ستناد �إلى جملة من المداخل ق�صد
احتالل موقع تناف�سي منا�سب في ال�سوق،
ي�ؤهلها لأن تتفوق على مناف�سيها �ضمن
القطاع الذي تن�شط فيه با�ستمرار بما يكفل
التفوق الم�ستدام.

ماهية الميزة التنافسية

 مفهوم الميزة التناف�سيةعلى الرغم من تزايد عدد المهتمين
بمو�ضوع الميزة التناف�سية �إال �أنه ال يوجد
اتفاق على تعريف محدد له ويعود ذلك
�إلى تعدد المنطلقات والزوايا التي نظر
له الباحثون من خاللها و�إلى ال�صعوبة
التي تكتنف تحديد تعريف وا�ضح لهذا
المدخل الإداري الهام.

حيث يكون بمقدورها تج�سيد هذا
االكت�شاف ميداني ًا ،وبمعنى �آخر بمجرد
�إحداث عملية الإبداع بمفهومه الوا�سع.
	•وتعرف الميزة التناف�سية ب�أنها:
«قدرة ال�شركة على تحمل المناف�سة
في ال�سوق عن طريق البحث عن
و�سائل للح�صول والإحتفاظ بالح�صة
ال�سوقية ،والأح�سن من ذلك ترقيتها».
	•ويمكن تعريف الميزة التناف�سية ب�أنها:
«القدرة على �إنتاج ال�سلع ال�صحيحة،
والخدمــات بالنوعيـ ـ ــة الجي ـ ـ ـ ــدة،
وبال�سع ــر المنا�سـ ــب في الوقـ ـ ــت
المنا�سب ،وهذا يعني تلبية طلبات
الم�ستهلكين ب�شكل �أكثر كفاءة
مقارنة مع الم�ؤ�س�سات الأخرى».
	•كذلك يمكن تعريف الميزة التناف�سية
ب�أنها:
«مجموع الخ�صائ�ص �أو ال�صفات
التي يت�صف بها المنتج �أو العالمة،
وتعطي لل�شركة بع�ض التفوق على
مناف�سيها المبا�شرين».
	•كما عرفت الميزة التناف�سية ب�أنها:
«ميزة �أو عن�صر تفوق ال�شركة ،يتم
تحقيقه في حالة �إتباعها �إ�ستراتيجية
معينة للتناف�س».
	•كما يرى «بورتر» �أن الميزة التناف�سية
تن�ش�أ �أ�سا� ًسا من القيمة التي ا�ستطاعت
�شركة ما �أن تخلقها لزبائنها بحيث
يمكن �أن ت�أخذ �شكل �أ�سعار �أقل
بالن�سبة لأ�سعار المناف�سين بمنافع
مت�ساوية� ،أو بتقديم منافع متفردة
في المنتج تعو�ض ب�شكل واع الزيادة
ال�سعرية المفرو�ضة.

ات�ساق ًا مع ما تقدم نرى ب�أن الميزة
التناف�سية لل�شركة تعني قدرتها على فعل
�شيء �أف�ضل من المناف�سين ويعطيها تفوق
تناف�سي عليهم في ال�سوق ،وهذا يعني
تن�ش�أ الميزة التناف�سية بمجرد تو�صل قدرة ال�شركة على �إنتاج وتقديم منتجات
ال�شركة �إلى اكت�شاف طرق جديدة �أكثر (�سلع �أو خدمات) �إلى الزبائن ب�شكل
فعالية من الم�ستعملة من قبل المناف�سين ،متميز عما يقدمه المناف�سون.

العام الخامس والثالثون
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 �أبعاد الميزة التناف�سيةتتحدد الميزة التناف�سية لل�شركة من
خالل ثالثة �أبعاد ن�ستعر�ضها ب�إيجاز
فيما يلي:
 .1جودة ال�سلع والخدمات:
نتيجة للتغيرات ال�سريعة والتطورات
المتعاقبة ،زاد اهتمام الم�ؤ�س�سات
بتلبية رغبات الم�ستهلكين والحر�ص
على ر�ضاهم �إذ لم يعد ال�سعر العامل
المحرك ل�سلوك الم�ستهلك ،بل
�أ�صبحت الجودة هي االهتمام الأول
له والقيمة التي ي�سعى للح�صول عليها،
هذا ما �أوجب على الم�ؤ�س�سات التي
ترغب في البقاء في المناف�سة وتحقيق
مزايا تناف�سية �أن ت�صنع منتجات ذات
جودة عالية ،وتعد الجودة مطلبا لجميع
المنظمات �سواء ال�صناعية منها �أو
الخدمية ،العامة �أم الخا�صة ،فهي
ت�شكل عامال �أ�سا�سي ًا لنجاح المنظمات
لما لها من دور بين ا�ستغالل الموارد
وتحقيق موقع تناف�سي في ال�سوق.
حيث ي�ؤكد ()Heizer and Render
على �أن ح�صول ال�شركة على القيمة
المتوقعة التي تتنا�سب مع ر�سالتها
يتطلب منها تحديد توقعات الزبائن
ورغباتهم من الجودة والعمل على
تحقيقها كما �أن الجودة تعد من المزايا
التناف�سية المهمة والتي ت�شير �إلى �أداء
الأ�شياء ب�صورة �صحيحة لتقديم
منتجات تتالئم مع احتياجات الزبائن.
و�أن المنتجات ذات الجودة العالية
تُ�سهم في تح�سين �س ُم َعة ال�شركة
وتحقيق ر�ضا الزبائن ف�ض ًال عن �أن
ال�شركة ُيمكن لها �أن تفر�ض �أ�سعار
�أعلى في حالة تقديم منتجات ذات
جودة عالية لتلبية متطلبات الزبائن.
ات�ساق ًا مع ما تقدم نرى بزن ُبعد
الجودة يُعدَ من ركائز نجاح ال�شركة
في عالم الأعمال من خالل تقديم
منتجات بموا�صفات تُحقق �أو تفوق
متطلبات الزبائن لإر�ضائهم ومن
ثم �إ�سعادهم وهذا ُي�سهم في تعزيز
الميزة التناف�سية لل�شركة في ال�سوق.

 .2الكفاءة:
وينظر لها من عدة جوانب ،فقد تتج�سد
الكفاءة في اال�ستغالل الأمثل للموارد
المتاحة ،وتقا�س بكمية المدخالت
الم�ستخدمة لإنتاج مخرجات محددة،
حيث كلما ارتفع معدل كفاءة ال�شركة
كلما قلت المدخالت المطلوبة لإنتاج
مخرجات معينة ،وبذلك تنخف�ض
التكاليف مقارنة بالمناف�سين مما
ي�سمح ببناء ميزة تناف�سية.
كما تعد الكفاءة العامل الحا�سم في
مدى ا�ستمرار وبقاء ونجاح ال�شركة
لذا البد من �سعي ال�شركة لتحقيق
ميزة تناف�سية من خالل تخفي�ض
التكلفة� ،أي تركيز ال�شركة على جعل
تكاليف الإنتاج وت�سويق منتجاتها �أدنى
من ال�شركة الأخرى المناف�سة.
وان اتخاذ التكلفة �أ�سا� ًسا للكفاءة
ي�ستوجب معه التركيز على جعل
تكاليف �إنتاج وت�سويق المنتجات �أدنى
من ال�شركات المناف�سة لأجل تو�سيع
الح�صة ال�سوقية.
وت�ؤكد الدرا�سات ب�أن هناك جزء ًا
من ال�سوق داخل كل �صناعة يتعامل

بالتحديد على �أ�سا�س التكلفة
المنخف�ضة ،وللتناف�س في هذه الأ�سواق
على ال�شركة �أن تنتج ب�أقل تكلفة
ممكنة� ،إال �أن ذلك ال ي�ضمن دائم ًا
الربحية والنجاح ،وقد ُتفل�س ال�شركة
لعدم قدرتها على مواجهة المناف�سة.
ت�أ�سي� ًسا على ما تقدم نرى ب�أن ُبعد
الكفاءة ُيعد من الركائز الأ�سا�سية فى
نجاح ال�شركة وتفوقها من خالل تمكينها
من الوقوف �أمام ال�شركات المناف�سة
وم�ساعدتها في الو�صول �إلى �أ�سعار
تناف�سية تعزز من الميزة التناف�سية
لمنتجات ال�شركة في ال�سوق ،و�أن عدم
اهتمام ال�شركة باال�ستخدام الأمثل
لمواردها قد يكون ال�سبب وراء تدهورها
وان�سحابها من المناف�سة.
 .3مرونة الإ�ستجابة لمتطلبات
العمالء:
لقد �أ�صبح العميل �أكثر انتقاء و�أكثر
تعقيد ًا في احتياجاته وتوقعاته من
�شركات الأعمال ومن ثم تحولت
�أهداف ال�شركات الرائدة �إلى تحقيق
الأ�سرع والأكثر جودة والأرخ�ص ،وهو
ما يفتح �آفاق وا�سعة للمناف�سة من
العدد
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خالل تحديث الأ�ساليب والممار�سات
في خدمة العمالء وا�شباع احتياجاتهم
وتحقيق رغباتهم و�ضمان ر�ضاهم لما
تقدمه من �سلع وخدمات.
وتتحقق اال�ستجابة لحاجات العميل
من خالل فكرة التركيز عليه� ،أي جعل
العميل محور اهتمام ال�شركة من القاعدة
�إلى القمة بمحاولة الإن�صات و�إدراك
احتياجاته ومتابعة المعلومات المرتدة
عنه فيما يخ�ص �سلع وخدمات ال�شركة،
وتوقع طلبه وغيرها من الأمور من خالل
نظم المعلومات الت�سويقية والبحوث
الت�سويقية ،بالإ�ضافة �إلى محاولة جذب
العمالء ب�شتى �أنواع الدعاية والإ�شهار
وا�شباع حاجاتهم مع �سرعة اال�ستجابة،
�أي توفير ما يحتاجونه في الوقت المطلوب
من �أجل ك�سب مزايا تناف�سية.
وتعرف المرونة ب�أنها القدرة على �إنتاج
مجموعة وا�سعة من المنتجات و�إدخال
منتجات جديدة وتعديل المنتجات
الموجودة ب�سرعة ،ف�ض ًال عن اال�ستجابة
الحتياجات الزبون.
كما يق�صد بالمرونة ب�أنها قدرة ال�شركة
على اال�ستجابة ال�سريعة للتغيرات المتعلقة
بخ�صائ�ص ت�صميم المنتج �أو التغيرات
المتعلقة بحجم طلبات الزبون.
وتت�ضمن المرونة القدرة على م�سايرة
التغيرات فى الأذواق والحاجات
المنفردة لكل زبون وذلك من خالل
�إجراء تغييرات في ت�صميم المنتجات
المقدمة ،والمرونة الثانية هي مرونة
الحجم وتعني قدرة ال�شركة على
اال�ستجابة للتغير في م�ستويات الطلب،
وهذا له فوائد متعددة وذلك من خالل
تقديم منتجات جديدة وتقديم ت�شكيلة
وا�سعة والتحكم بالحجم والت�سليم
ب�أوقات مختلفة.
وي�شير (� )Dentonإلى �أن عامل المرونة
ي�ضيف بعدا قويا �إلى اال�ستراتيجية
التناف�سية لل�شركة ف�ضال عن بعدي
التكلفة والجودة ،و�أن ال�شركات قد ت�صل
�إلى تقارب في م�ستوى هذين البعدين

العام الخامس والثالثون

ولكن �سرعة اال�ستجابة لرغبات
الزبائن يعد معيار ًا مهما لنجاح
ال�شركة في �صناعة اليوم.
كما يعد الوقت في مجتمع اليوم من
الم�صادر الأ�سا�سية لتحقيق ميزة تناف�سية
لل�شركة ،فالزبائن يرغبون باال�ستجابة
ال�سريعة لطلباتهم ،ف�ض ًال عن فترات انتظار
ق�صيرة ،و�أن العديد من ال�شركات تعرف
اليوم كيف ت�ستخدم الوقت ك�سالح تناف�سي
من خالل ت�سليم المنتجات �إلى الزبائن
ب�شكل �أ�سرع و�أف�ضل.
ت�أ�سي� ًسا على ما تقدم نرى ب�أن المرونة هي
القابلية على التغير واال�ستجابة لحاجات
متطلبات الزبائن من المنتجات ب�أقل جهد
ووقت ممكن مما يك�سب ال�شركة ميزة
تناف�سية وي�ساعدها على النجاح والبقاء
والنمو في عالم الأعمال.

أنواع الميزة التنافسية

تختلف الكتابات حول �أنواع الميزة التناف�سية
ولكن يتفق �أغلب الباحثين والمهتمين بهذا
الجانب الإداري على نوعيين رئي�سيين
للميزة التناف�سية يمكن تناولهما كما يلي:
 .1ميزة التكلفة الأقل:
يمكن ل�شركة ما �أن تحوز ميزة التكلفة
الأقل �إذا كانت تكاليفها المتراكمة
بالأن�شطة المنتجة للقيمة �أقل من
نظيرتها لدى المناف�سين ،وللحيازة
عليها يتم اال�ستناد �إلى مراقبة عوامل
تطور التكاليف ،حيث �أن التحكم
الجيد في هذه العوامل مقارنة
بالمناف�سين يك�سب ال�شركة
ميزة التكلفة الأقل.
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 .2ميزة التميز:
تتميز ال�شركة عن مناف�سيها في حالة
تو�صلها �إلى الحيازة على خا�صية
منفردة والتي يوليها العمالء قيمة
هامة ،كما تتميز �أي� ًضا عندما تقدم
�شيئا مميز ًا يتعدى العر�ض العادي ل�سعر
يكون مرتفع قلي ًال ،وتمنح ميزة التميز
لل�شركة القدرة على بيع كميات �أكبر من
منتجاتها ب�سعر مرتفع ن�سبي ًا و�ضمان
والء العمالء لمنتجاتها .كما تمكنها
من التوجه �إلى فئة كبيرة من العمالء
في قطاع ن�شاطها �أو �إلى فئة قليلة من
العمالء وفق احتياجات محددة ،وت�ستمد
ميزة التميز من خالل عوامل التفرد.

محددات ومعايير الحكم على
الميزة التنافسية

الفرع الأول :محددات الميزة
التناف�سية
تتحدد الميزة التناف�سية لل�شركة من
خالل عن�صرين �أ�سا�سيين وهما:
 -1حجم الميزة التناف�سية
يتوقف ا�ستمرار الميزة التناف�سية على
قدرة ال�شركة على الحفاظ عليها في
وجه المناف�سة التي تواجهها ،وكلما
كان حجم هذه الميزة �أكبر كلما القت
ال�شركات المناف�سة �صعوبة �أكبر فى
محاكاتها �أو الق�ضاء عليها.

ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

وتملك كل ميزة تناف�سية دورة حياة
كما هو الحال بالن�سبة لدورة حياة
المنتجات الجديدة كما يلي:
 مرحلة التقديم:تعتبر من �أطول و�أ�صعب المراحل لأنها
تتطلب تجنيد كل موارد ال�شركة ،مادي ًا
وب�شري ًا ،خا�صة خلق الأفكار.
 مرحلة التبني:وهي مرحلة الإنطالق بحيث تبد�أ
ال�شركة في العمل وفق هذه الميزة.
 مرحلة التقليد:في هذه المرحلة تبد�أ في التال�شي
والتقادم ب�سبب �إمكانية تقليدها من
قبل المناف�سين لإيجاد ميزة �أخرى،
وهذا يمثل تهديدا لل�شركة.
 مرحلة ال�ضرورة:هذه المرحلة تكون في حالة ظهور
تقنيات و�أ�ساليب جديدة ،تقف حاجز ًا
�أمام الميزة بحيث ال تتما�شى وهذه
التطورات ،وبالتالي فالجديد ي�ؤدي
�إلى تقادمها ،وهذا بدوره يفر�ض على
ال�شركة البحث عن الجديد والتجديد
والتطوير لها.
 -2نطاق التناف�س �أو ال�سوق
الم�ستهدف:
�أي مدى تو�سيع نطاق الن�شاط وعمليات
ال�شركة التي ت�ساهم في تحقيق مزايا

تناف�سية ،وذلك بتحقيق وفورات
في التكلفة مقارنة بالمناف�سين،
كاال�ستفادة من تقديم ت�سهيالت �إنتاج
م�شتركة ،خبرة فنية واحدة ،ا�ستخدام
نف�س منافذ التوزيع لخدمة قطاعات
�سوقية� ،أو مناطق� ،أو �صناعات مختلفة،
مما ي�ساهم في تحقيق اقت�صاديات
الحجم ،كما يمكن �أي� ًضا للنطاق ال�ضيق
تحقيق ميزة تناف�سية من خالل التركيز
على قطاع �سوقي معين وخدمته ب�أقل
تكلفة �أو تقديم منتج مميز له ويتحدد:
نطاق التناف�س من خالل:
 القطاع ال�سوقييعك�س مدى تنوع مخرجات ال�شركة،
وكذا تنوع الزبائن الذين يتم
خدمتهم ،وهنا يتم االختيار ما بين
التركيز على قطاع معين من ال�سوق �أو
خدمة كل ال�سوق.
 درجة التكامل الأماميمن خالل تحقيق م�ستوى عال من
التكامل الأمامي ن�سبة للمناف�سين
يمكن من تحقيق مزايا التكلفة الأقل
�أو التميز.
 البعد الجغرافييمثل عدد مناطق الجغرافية �أو الدول
التي تناف�س فيها ال�شركة وي�سمح هذا
البعد من تحقيق مزايا تناف�سية من
خالل تقديم نوعية واحدة من الأن�شطة
والوظائف عبر عدة مناطق جغرافية

مختلفة وتبرز �أهمية هذه الميزة
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التي تعمل على
نطاق عالمي ،حيث تقدم منتجاتها
�أو خدماتها في كل �أنحاء العالم.
 قطع الن�شاط:يعبر عن مدى الترابط بين
ال�صناعات التي تعمل في ظلها
ال�شركة .فوجود روابط بين الأن�شطة
المختلفة عبر عدة �صناعات،
من �ش�أنه خلق فر�ص لتحقيق
مزايا تناف�سية عديدة .فقد يمكن
ا�ستخدام نف�س الت�سهيالت �أو
التكنولوجيا �أو الأفراد والخبرات
عبر ال�صناعات المختلفة التي
تنتمي �إليها ال�شركة.
تعمل ال�شركة على البحث عن الميزة
التناف�سية التي تالئم قدراتها
وميدان ن�شاطها ،ثم تحاول بعد
ذلك و�ضع معايير و�ضوابط تت�سم
بالديناميكية لقيا�س درجة �صواب
الميزة المعتمدة .والتعرف على
الإطار والحدود التي ت�ضبطها ،حتى
يتم تحقيق النتائج المرجوة.

معايير الحكم على جودة
الميزة التنافسية

تتحدد جودة الميزة التناف�سية
من خالل ثالث عوامل رئي�سية،
متمثلة في:
 - 1م�صدر الميزة:
وتنق�سم الميزة التناف�سية وفق هذا
المعيار �إلى نوعين رئي�سيين:
 مزايـا تناف�سيــة من مرتبـة منخف�ضة:مثل التكلفة الأقل لكل من اليد
العاملة والمواد الأولية� ،إذ ي�سهل
تقليدها ومحاكاتها ن�سبي ًا من قبل
الم�ؤ�س�سات المناف�سة.
 مزايا تناف�سية من مرتبة مرتفعة:ويتطلب تحقيقها �ضرورة مهارات
وقدرات من م�ستوى مرتفع ،وكذلك
على مدى طويل من اال�ستثمارات
الم�ستمرة والمتراكمة في الت�سهيالت
العدد
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ال يكفي �أن تحوز ال�شركة
ع��ل��ى م���ي���زة ت��ن��اف�����س��ي��ة
ف���ح�������س���ب ،ب����ل ي��ج��ب
�أن ي��ك��ون بمقدورها
م��ع��رف��ة �أداء ه��ذه
ال���م���ي���زة وال��ح��ك��م
ع��ل��ي��ه��ا ،وي��ت��م ذل��ك
ب���اال����س���ت���ن���اد �إل����ى
معايير معينة تختار
وفق ًا للقواعد المعمول
بها في قطاع الن�شاط.

اإلستـراتيجيــات
الـتـن ــافـس ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
في ظل استخدام
تكنولوجيا المعلومات:

المادية ،والتعلم المتخ�ص�ص ،والبحوث
والتطوير ،والت�سويق .ويترتب على �أداء
هذه الأن�شطة خلق مجموعة من الأ�صول
الملمو�سة وغير الملمو�سة وفي �شكل
�سمعة طيبة ،عالقات وثيقة مع الزبائن،
وح�صيلة من المعرفة المتخ�ص�صة.
 -2عدد م�صادر الميزة التي تمتلكها
ال�شركة:
في حال اعتماد ال�شركة على ميزة
واحدة مثل ت�صميم المنتج ب�أقل تكلفة
�أو القدرة على �شراء مواد �أولية رخي�صة
الثمن ،ف�إنه يمكن للمناف�سين التغلب
على �أثار تلك الميزة و�سهولة محاكاتها.
�أما في حال تعدد م�صادر الميزة ،ف�إنه
ي�صعب على المناف�س تقليدها جميعا.
 -3درج���ة التح�سين وال��ت��ج��دي��د
الم�ستمر في الميزة:
تتحرك الم�ؤ�س�سات نحو خلق مزايا
جديدة وب�شكل �أ�سرع قبل قيام الم�ؤ�س�سات
المناف�سة بتقليد الميزة القائمة حالي ًا
لذا يتطلب الأمر قيام الم�ؤ�س�سات بتغيير
الميزة القديمة وخلق مزايا تناف�سية
جديدة ومن مرتبة مرتفعة.

العام الخامس والثالثون

�أ�ضاف ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات
ا�ستراتيجيتين جديدتين حيث حققت
المنظمات من خاللهما مزايا تناف�سية
هما �إ�ستراتيجية ال�صلة و�إ�ستراتيجية
القيادة المعلوماتية ،هذا بالإ�ضافة �إلى
الإ�ستراتيجيات التقليدية المتمثلة فى قيادة
التكاليف ،التمييز والتركيز وفيما يلي �سيتم
ا�ستعرا�ض هذه الإ�ستراتيجيات.
� - 1إ�ستراتيجية قيادة التكلفة:
تحقق هذه الإ�ستراتيجية مزايا تناف�سية
من خالل الرقابة ال�صارمة على التكاليف
وهو ما يجعل المنظمة تحقق �أرباح �أكبر
من مناف�سيها ،لذا ف�إن المعلومات
الكاملة عن التكاليف ت�سمح للمنظمة
بالرقابة الأف�ضل على هذه التكاليف
وتعطي المنظمة ميزة تناف�سية ال تتوافر
لغيره من المناف�سين الذين ال تتاح لهم
مثل هذه المعلومات عن التكاليف .كما
�أن المنظمة ت�ستخدم معلوماتها الداخلية
من �أجل تخفي�ض تكاليفها من خالل
كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع.
� - 2إ�ستراتيجية التمييز:
تهدف المنظمات �إلى تمييز المنتجات
التي تقدمها عن منتجات المناف�سين،
وهذا التميز يحتاج �إلى معلومات دقيقة
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عن ال�سوق مت�ضمنة معلومات تف�صيلية
عن منتجات المناف�سين ،احتياجات
الم�ستهلكين والمتغيرات البيئية المختلفة
�سواء كانت اقت�صادية ،اجتماعية،
�سيا�سية �أو تكنولوجية ،ومما ال �شك فيه
�أنه ال يمكن توفير مثل هذه المعلومات في
الوقت المنا�سب وبالدقة المطلوبة بدون
ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات.
� - 3إ�ستراتيجية التركيز:
تحقق المنظمة الميزة التناف�سية في ظل
هذه الإ�ستراتيجية عن طريق التركيز
على قطاع �سوقي معين ،وبالتالي تحتاج
المنظمات �إلى معلومات عن طبيعة
الأ�سواق المتاحة وخ�صائ�ص المناف�سين
بها حيث يتم توفير وتحليل هذه المعلومات
با�ستخدام تكنولوجيا المعلومات.
 - 4ا�ستراتيجية ال�صلة (االرتباط):
تح�صل المنظمة على ميزة التناف�سية
من خالل عالقة قوية ومتميزة مع
العمالء ،الموردين وهذا يتطلب معلومات
على رغبات الم�ستهلكين ،الترتيبات
الخا�صة بالموردين وعالقات المحتملة
مع المناف�سين والتي يتم الح�صول
عليها ب�شكل منتظم عن طريق التوا�صل
الإلكتروني الم�ستمر ،وفي هذا ال�صدد
ت�ساهم تكنولوجيا المعلومات ب�شكل كبير
في درا�سة وتحليل هذه المعلومات بما
يخدم �أهداف المنظمة.
� - 5إ�ستراتيجية قيادة المعلومات:
تتم زيادة قيمة المنتجات من �سلع
وخدمات من خالل توفير المعلومات
والمعرفة الخا�صة بها ،فعلى �سبيل المثال
تقوم بع�ض المنظمات بتقديم بع�ض
التقارير المخت�صرة للعمالء تت�ضمن
المعلومات عن المنتج وعن ال�سوق.
وتتعامل بع�ض المنظمات مع موقعها على
�شبكة الإنترنت وكافة �أنظمتها الأخرى
على �أنه جزء هام ا�ستثماراتها ،وتقوم
بتزويد هذه الأنظمة بكافة المعلومات
والن�شرات والعرو�ض التي ترغب في
�إي�صالها �إلى الم�ستهلك.
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تكنولوجيا المعلومات والقوى التنافسية

يظهر دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الميزة التناف�سية من خالل ت�أثيرها على القوى التناف�سية ،وهذا ما يو�ضحة الجدول �أدناه:
القوى التناف�سية

ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات لمواجهة هذه القوى

القوى التفاو�ضية للموردين

• اختيار �أف�ضل الموردين
• تهديد الموردين بالتكامل الرا�سي الخلفي

القوى التفاو�ضية للم�شترين

• االختيار ال�سليم للم�شترين
• التميز واالختالف

خطر المناف�سين الجدد

• و�ضع قيود على دخول المناف�سين الجدد
• تمييز المنتج
• الو�صول �إلى قنوات التوزيع

التناف�س بين الم�ؤ�س�سات القائمة

• التكلفة  /الفاعلية
• الو�صول لل�سوق
• تقديم خدمات متميزة

خطر المنتجات البديلة

• ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات في تقلي�ص زمن تطوير المنتجات الجديدة
لإحاللها محل المنتجات الحالية

ي�شير الجدول �أعاله �إلى كيفية ا�ستخدام
تكنولوجيا المعلومات في تغيير توازن
القوى ل�صالح المنظمة ،حيث يمكنها �أن
تمثل قيدا لدخول المناف�سين الجدد �إلى
ال�سوق من خالل اقت�صاديات الحجم،
زيادة تكلفة التحويل من �صناعة لأخرى
وتمييز المنتجات ،وقيود الو�صول �إلى
الأ�سواق الرئي�سية �أو قنوات التوزيع .كما
توفر تكنولوجيا المعلومات �شبكات ات�صاالت
فورية ومبا�شرة مما ي�سهل عملية التوا�صل
مع الأطراف الخارجية.

دور تكنـولـوجي ــا المعلـومــات
في تحقيق الميزة التنافسية
لشركات التأمين:

في المناخ االقت�صادي ال�سائد ت�سعى معظم
المنظمات �إلى الحفاظ على مركزها
التناف�سي ،و�أ�صبحت تكنولوجيا المعلومات
�سالحا تناف�سيا قويا لذا يجب على �إدارات
�شركات الت�أمين �أن تدرك مدى �أهمية هذا
ال�سالح في دعم وتحقيق الميزة التناف�سية،
خا�صة و�أن وظيفتها لم تعد تقت�صر على
تخفي�ض التكاليف فقط بل يتعدى �إلى
م�ساعدة المنظمة على البقاء واال�ستمرار
في البيئة التناف�سية.

 تكنولوجيا المعلومات و�أبعاد الميزةالتناف�سية:
يمكن تو�ضيح الدور الذي تلعبه تكنولوجيا
المعلومات في تحقيق ميزة تناف�سية
ل�شركات الت�أمين وذلك من خالل م�ساهمتها
الجادة في ت�أثيرها على العنا�صر التالية:
 - 1جودة الخدمات :تكلف الجودة المتدنية
للخدمات التي تقدمها �شركات الت�أمين
الكثير من الخ�سائر ،حيث تلعب تكنولوجيا
المعلومات دور ًا هام ًا في تح�سين
هذه الخدمات لتلبي كافة احتياجات
ومتطلبات متلقي الخدمة وذلك من خالل
ت�سهيل العمليات الروتينية على العميل
وا�ستبدالها بعمليات ذات طابع ديناميكي.
 - 2ال�سيطرة على الأ�سواق :تعد تكنولوجيا
المعلومات من �أهم الو�سائل التي ت�ساعد
ال�شركات على مواجهة المناف�سين
في الدخول �إلى ال�سوق ،حيث �سهلت
التكنولوجيا الحديثة عملية الح�صول
على �أية معلومات عن �أي �سوق وب�سرعة،
وبذلك ت�ستطيع الم�ؤ�س�سات با�ستخدام
�شبكة ات�صاالت حديثة ومتطورة �أن
تحدد ال�سوق الذي يعاني من النق�ص
والعمل على �سد هذا النق�ص �إن �أمكن،
كذلك يمكن �أن تحافظ الم�ؤ�س�سات على
وجودها في ال�سوق من خالل الأنظمة

الحديثة التي تمكنها من تلبية مطالب
ال�سوق المتغيرة وال�سيطرة عليها ب�شكل
م�ستمر.
 - 3الإبداع والتطوير :تعد تكنولوجيا
المعلومات من �أهم الو�سائل التى ت�ساعد
على الإبداع والتميز وتحقيق ال�سبق على
المناف�سين في قطاع الأعمال ،وذلك
من خالل التميز با�ستخدام �أ�ساليب
�إدارية وتكنولوجيا حديثة �سواء في �إعادة
هند�سة العمليات� ،أو التحول من ال�صفات
التقليدية �إلى الأنظمة الأوتوماتكية
الحديثة� ،أو توفير بنية تحتية لالت�صاالت،
�أو توفير قواعد بيانات �شاملة وحديثة.
 - 4كفاءة العمليات :ت�ؤدي كفاءة العمليات
�إلى �أحداث تح�سينات جوهرية في
عمليات ال�شركة وبالتالي تحقيق الميزة
التناف�سية م�ستعينة في ذلك بتكنولوجيا
المعلومات الحديثة وترتكز تكنولوجيا
المعلومات على فل�سفة التوجه �إلى ت�سويق
�أكثر فاعلية حيث يمكن عر�ض ال�سلع
والخدمات على الم�ستوى العالمي وعلى
مدار اليوم وفي �أي وقت ومكان ،مما
يوجد �أ�سوقا جديدة ويخفف نفقات بناء
الأ�سواق وم�صاريف الترويج ،وكذلك
التوا�صل مع الم�ؤ�س�سات الأخرى والزبائن
�أينما وجدوا.
العدد
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بحث
التأمين الرقمى
(الجزء الثانى)

أحمد محمود رضوان
�أخ�صائى برامج �آلية االتحاد العام العربى للت�أمين

الفصل الثالث
التحول إلى
التأمين الرقمى

�إن االنظمة واللوائح الخا�صة بالت�أمين معقدة
ومتغيرة با�ستمرار .لذلك يتوجب على �شركات
الت�أمين لأن تواجه �إمكانية التغيير الجذري
فعلي (�سبيل المثال ال الح�صر) اق�ساط
الت�أمين ورا�س المال وال�ضرائب �أي كل التبعيات
التي قد تحدث لمثل هذه التغيرات ولم تكن
النظم القديمة ل�شركات الت�أمين مبنية على
التكيف �إلى هذه التغييرات المتكررة للقواعد
والأنظمة التي تقوم بو�ضعها وزارة الت�أمين
او هيئات الت�أمين لكل دولة من الدول وي�أتي
هنا دور الت�أمين الرقمي الذي يعمل ب�سهولة
العام الخامس والثالثون

على االمتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية
ب�سهولة وي�سر والحد من المخاطر والقدرة على
المناف�سة .وعلى الرغم من التطور البطيء
الذي يحدث لالنتقال الي الت�أمين الرقمي
فان الكثير من من يعملون في �صناعة الت�أمين
يقومون االن بالتحول الي النظام الرقمي
واالعتماد علية ،مثل ا�ستخدام المحمول
وت�صميم مواقع على �شبكة االنترنت ت�سمح
بعملية �شراء وثيقة ت�أمينية او تقديم مطالبه.
والواقع �أن العديد من �شركات الت�أمين قد بد�أت
بالفعل في �إجراء ا�ستثمارات كبيرة في البنية
الرقمية  -على �سبيل المثال ،اال�ستعا�ضة عن
المحادثات الهاتفية والبريد الورقي بالبريد
الإلكتروني وتطبيقات المحمول ومع ذلك،
ف�إن معني التحول الرقمي الحقيقي الكامل
ل�صناعة الت�أمين ان ي�شمل كال من عمليات
المكاتب الأمامية والخلفية� ،أي انه يتعين على
المنظمة ب�أكملها ان تعمل ب�شكل رقمي ،وتقديم
المنتجات الت�أمينية �إلى الأ�سواق ب�شكل �أ�سرع
و�أن تكون م�ستعدة للمناف�سة القوية .وكل هذه
العوامل من عوامل المناف�سة يمكن �أن تقلل من
قيمة الأق�ساط وتقليل الموارد المتاحة لخدمة
العمالء .ولحل تلك الم�شكلة وتعظيم الأق�ساط
المكت�سبة ،تقوم بع�ض �شركات الت�أمين
الناجحة علي تح�سين �شبكة التوزيع والتوا�صل
16

المبا�شرة مع العمالء حيثما كان ذلك ممكنا،
مع الحفاظ على �شبكة التوزيع القديمة .هذا
النهج ي�ساعد على تمكين وتحفيز قنوات
متنوعة لالت�صال مع تقليل الوقت في
الت�سوق .ومن �أجل خف�ض تكاليف الت�شغيل،
وبذلك تحقيق �شركات الت�أمين الناجحة
التكامل وتب�سيط العمليات وتقديم خدمة
عمالء متفوقة من خالل التوا�صل ب�شكل
�أف�ضل مع عمالئها .مما ي�ساعد على حفاظ
ال�شركة على العمالء الحالين وزيادة القدرة
على فهم ما قد ي�سعد العمالء الم�ستقبلين
واال�ستجابة ال�سريعة الحتياجاتهم.
لذلك �سوف نقوم في هذا الف�صل �سوف
نقوم ب�شرح تف�صيل الخطوات الالزمة لتحول
ال�شركة الي ال�شكل الرقمي وماهي المتطلبات
للقيام بذلك لكل ادارة من ادارات ال�شركة
وفي الف�صل القادم �سوف نقوم بتقدم حلول
�أكثر تقدما وفعالة ان �شاء اهلل ،ولكن قبل
البدء في معرفة الخطوات الالزمة لعملية
التحول الي الت�أمين الرقمي �سوف نلقي نظرة
علي نظام عمل �شركات الت�أمين التقليدية
حتي يمكن اجراء مقارنة ومعرفة الفارق
بين النظام التقليدي القديم ونظام الت�أمين
الرقمي الحديث ومميزاته نظام عمل �شركات
الت�أمين التقليدي يت�ضح من ال�شكل التالي:
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شكل  1-3نظام العملالتقليدي في �شركات الت�أمين

الت�أمين نف�سها مثل الإدارة القانونية
وادارة �شئون العاملين وهكذا....

	•�إدارة �شئـ ــون العامليــن
	•�إدارة الموارد الب�شري ــة
	•�إدارة ال�شئون القانونية

ال�شكل ال�سابق ()1-3

هو �شكل كروكي يو�ضح النظام التقليدي  1/3هيكل �شركات الت�أمين التقليدية:

في �شركات الت�أمين بالطبع يختلف هذا
ال�شكل من �شركة الي اخري وقد توجد
بع�ض االدارات المختلفة في بع�ض
ال�شركات مثل ادارة المخاطر وقد ال توجد
في بع�ض ال�شركات الأخرى وبالطبع في
ال�شركات الكبرى توجد ادارة مخ�صو�صة
لكل نوع من انواع الت�أمين مثل ادارة
الت�أمين علي ال�سيارات وادارة الت�أمين
علي الحياة بل ي�صل االمر الي ف�صل
�شركة ب�أكملها وخا�صة فرع الت�أمينات علي
الحياة كما هو المثال في جمهورية م�صر
العربية حيث يوجد م�صر للت�أمين وم�صر
لت�أمينات الحياة وقناة ال�سوي�س للت�أمين
وقناة ال�سوي�س لت�أمينات الحياة ولكال
منهما له را�س مال منف�صل وكيان منف�صل
تماما عن بع�ضها البع�ض ولكن ما نتحدث
علية هنا �سواء كانت �شركة الت�أمين خا�صة
بالممتلكات او التامين علي الحياة فان
هناك ادارات م�شتركة وموجودة في كل
�شركات الت�أمين بالرغم من اختالف
ال�شركة وهذه االدارات هيا ا�سا�سية ال غني
عنها �سواء لل�شركات الت�أمين الكبرى او
المتو�سطة ممتلكات كانت او حياة وهيا
اال�سا�سية اي�ضا والمطلوب تحويلها الي
ال�شكل الرقمي وال�شكل ( )1-3يو�ضح تلك
االق�سام الم�شتركة داخل �شركة الت�أمين
ونالحظ في ال�شكل ال�سابق ما يلي:

ينق�سم هيكل �شركات الت�أمين الى ق�سمين
�أ�سا�سيين:
�أو ًال :القطاع الإداري:
وهو الذي يقوم بجميع �أعمال ال�شركة
االدارية بمختلف انواعها كالإ�صدار
والمعاينة ويوجد العديد من االدارات التي
تندرج تحت هذا الق�سم ونذكر منها:
االدارة العليا:تحتوي االدارة العليا علي رئي�س مجل�س
االدارة والمدير العام والذي يتبعه عدد
من مديري االدارات مثل (مدير الت�سويق
والمبيعات ،مدير �شئون العاملين ،مدير
ادارة تكنولوجيا المعلومات ،المدير
المالي) واالدارة العليا لها مهام وواجبات
من اهمها:
�أ .ادارة االن�شطة اليومية ل�شركة الت�أمين.
ب.العمل على تطبيق الخطط اال�ستراتيجية
ل�شركة الت�أمين.
ج .تنفيذ توجيهات مجل�س ادارة ال�شركة
ورفع التقرير له.
�إدارة ال�شئون االدارية:المق�صود بها هنا هي االدارات الداخلية
والتي تقوم بخدمة جميع االدارات
والعاملين الموجودين في �شركه الت�أمين
اي انها تقدم خدمات داخلية ل�شركة

ومن مهام هذه االدارات على �سبيل
المثال:
�أ .تعين الموظفين واقرار رواتبهم
والمكاف�آت الخا�صة بهم.
ب .اعداد اللوائح الداخلية لل�شركة
وتنظيم العالقة بين الموظفين
و�شركة الت�أمين.
ت .التدقيق في النظام الداخلي ل�شركة
الت�أمين ومعرفة نقاط القوة وال�ضعف فيه
ث .حفظ الم�ستندات واالوراق الخا�صة
بال�شركة.
ج .تطوير وتح�سين الظروف الوظيفية
ح .و�ضع ال�صياغة القانونية و�شروط
الوثيقة في وثائق الت�أمين.
خ .مراجعة كل الوثائق الجديدة قبل
بيعها للجمهور.
د .و�إعطـاء الإر�شــادات القانوني ـ ــة العام ـ ـ ــة
المتعلقة بال�ضرائب والت�سويق اال�ستثمارات
وقوانين الت�أمين.
-االدارة المالية:

من العمليات الهامة والوظائف الرئي�سية
للإدارة المحا�سبة والمالية في ال�شركة

• تقديم التقارير المالية الدورية للإدارة
والجهات الرقابية ح�سب الطلب.
• تح�صيل اق�ساط الت�أمين.
• �إدارة النقد الناتج عن عمليات الت�أمين
من الأق�ساط.
• متابعة رواتب الموظفين.
• �إدارة االحتياطات والمخ�ص�صات
الخا�صة بالمخاطر المختلفة.
• متابعة �سداد م�ستحقات المطالبات.
• ا�ستخدام اموال االق�ساط في
اال�ستثمارات ق�صيرة الأجل :هي تلك
التي يمكن تحويلها ب�سرعة و�سهولة �إلى
نقدية �سائلة ،وتقتنيها �شركة الت�أمين
عادة بق�صد المتاجرة فيها وبيعها
خالل الدورة.
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• ا�ستخدام اموال االق�ساط في ا�ستثمارات
طويلة الأجل :هي التي ي�صعب تحويلها
�إلى نقدية �سائلة في فترة وجيزة ،وعادة
ما تكون المدة �سنة �أو �أكثر وتقتنيها
بق�صد االحتفاظ.
• ا�ستخدام اموال االق�ساط في
اال�ستثمارات العقارية.
وهناك العديد والعديد من المهام الأخرى
طبعا ولكننا كما ذكرنا من قبل نحن نقوم
بعر�ض بع�ض االمثلة حتى يمكن اجراء
المقارنة بين النظام التقليدي والنظام
الرقمي في �شركات الت�أمين
وتعتبر الأجهزة االدارية في �شركات
الت�أمين �أنها مجندة لخدمة الجهاز
الإنتاجي حيث يعك�س ذلك بالتبعية ت�أديتها
للخدمات المختلفة للعمالء الذين ي�شترون
ال�سلعة التي تنتجها.
ثاني ًا :القطاع الإنتاجي:
وهو الذي يخت�ص ب�إنتاج و�إ�صدار وثائق
الت�أمين المختلفة والمتعددة ب�شركة
الت�أمين وت�سويق المنتجات الت�أمينية
المختلفة ومعالجة المطالبات .ويحتوي
هذا القطاع �أي�ضا على العديد من االدارات
ونذكر الأهم منها كاالتي:
ادارة الت�سويق:تقوم �شركات الت�أمين بالت�سويق والترويج
لمنتجاتها المختلفة للأفراد والم�ؤ�س�سات
من خالل عدد من قنوات الت�سويق وهو
جهاز �أغلب �أعماله خارج مقر ال�شركة �أو
فروعها �سعي ًا وراء العمالء لت�سويق خدمة
الت�أمين.

• البيع المبا�شر :والمق�صود بها
هو و�سيلة لبيع المنتجات الت�أمينية
من خالل �شريحة الت�أمين مبا�شرة
�سواء من خالل التوا�صل مبا�شرة مع
طالبي الت�أمين �أم من خالل مندوبي
المبيعات التابعين ل�شركة الت�أمين.

التي ت�سعي �إلى تطبيقها كافة �أ�سواق
الت�أمين في العالم بهدف زيادة حجم
�أق�ساطها الت�أمينية ون�سبة ح�صتها من
ال�سوق ،بالإ�ضافة �إلى خف�ض التكلفة
الت�سويق والبيع و�أ�سعار المنتجات
الت�أمينية ،وذلك عن طريق اال�ستفادة
من �شبكات فروع البنوك المنت�شرة في
�أنحاء كل دولة باعتبار هذه الو�سيلة
�إحدى قنوات التوزيع البديلة التي
ت�ساند قنوات الت�سويق التقليدية.

•البيع من خالل مراكز االت�صال :تقوم
بع�ض �شركات الت�أمين بت�أهيل بع�ض
الموظفين في بيع المنتجات الت�أمينية
من خالل االت�صال عبر الهاتف
بالعمالء وتلبية حاجاتهم الت�أمينية -ادارة ا�صدار الوثائق والمطالبات:
و�إتمام البيع بطريقة احترافية.
• اعداد وت�سعير وثائق الت�أمين وتحديد
اق�ساط الت�أمين المنا�سب لها.
• البيع من خالل و�سطاء الت�أمين:
ويعتبر الو�سيط خبيرا في الت�أمين،
• تطوير وثائق الت�أمين والعمل على
ويقوم بتقديم الن�صح والم�شورة
ان�شاء وثائق ت�أمينية جديدة.
ويبرم العقود الخا�صة بالم�ؤمن له.
• ا�ستقبال ومعالجة المطالبات.
ان و�سيط الت�أمين لهو وكيل للم�ؤمن
له ولي�س ل�شركة الت�أمين.
• تقرير مقدر الخ�سائر� ،إن وجد ،و�أي

• البيع من خالل وكالء الت�أمين:
وكيل الت�أمين يقوم لقاء مقابل مادي
بتمثيل �شركات الت�أمين لت�سويق وبيع
وثائق الت�أمين ،وجميع الأعمال التي
يقوم بها الوكيل عادة لح�ساب �شركة
الت�أمين �أو بالنيابة عنها.

• البيع عبر البنوك� :إحدى القنوات
الهامة و�إحدى اال�ستراتيجيات الهامة

م�ستندات �ضرورية لإثبات المطالبة.
لذلك تهتم �شركات الت�أمين اهتمام ًا بالغ ًا
باختيار العنا�صر التي تعمل بجهازها
الإنتاجي ،كما تعمل على توفير كل االمكانيات
الالزمة لت�سويق �سلعتها عن طريق الجهاز
حيث يعتبر هو الواجهة لأعمال ال�شركة لدى
م�ستهلكي ال�سلعة.

حيث للإدارة الت�سويق عدد كبير من
المهام نذكر منها االتي:
�أ .تطوير منتجات جديدة تلبي
الحاجات الت�أمينية المتغيرة.
ب	.الم�شاركة في المعار�ض المتخ�ص�صة.
ت .الم�شاركة في الم�ؤتمرات المتخ�ص�صة.
ث .بيع المنتجات الت�أمينية عن طريق
(قنوات بيع الت�أمين) وهي طرق
متعددة نذكر منها االتي:

العام الخامس والثالثون
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 2/3فاعلية المنظمات الت�أمينية:

يعد مفهوم فاعلية �شركات الت�أمين من
الم�ؤ�شرات المهمة في قيا�س مدى تحقيق
المنظمة لأهدافها ان�سجام ًا �أو تكييفها مع
البيئة التي تعمل بها و�أي�ضا يمكن تعريف
الفاعلية على �أنها الدرجة التي ت�ستطيع فيها
المنظمة تحقيق �أهدافها في �إطار المتاح
لها من امكانيات وال�س�ؤال هنا هل النظام
التقليدي الموجود في ال�شكل ال�سابق ()1-3
يحقق هذه الفاعلية للمنظمات الت�أمينية
بحيث ي�صبح لها القدرة على مواجهة
الع�صر الرقمي الجديد.
• االجابة بالت�أكيد هي (ال)
 وذلك الن النظام التقليدي ل�شركاتالت�أمين ال يجعلها لديها القدرة على
البقاء والتكيف والنمو مع الع�صر
الرقمي الجديد وال ي�ستطيع ان يحقق
اهدافها في ظل التغيرات المحيطة،
لأنه يجب على �شركات الت�أمين ان
تتعامل في �إطار بلوغ �أهدافها مع
�أو�ساط بيئية متغيرة ولم تعد موجودة
لذلك لكي ت�ستطيع البقاء في ظل
تلك التغيرات مواكبة تلك التغيرات
والتطور للت�أقلم معها.
اما بالن�سبة للقدرة على تحقيق االهداف:
 يوجد نوعان من االهداف ل�شركاتالت�أمين النوع االول هو الأهداف
الر�سمية التي يمكن معرفتها االطالع
عليها من خالل الوثائق الر�سمية
ل�شركة الت�أمين.
اما النوع الثاني فيتمثل في الأهداف العملية
�أو الفعلية التي تتمثل بم�ؤ�شرات الإنتاج
والإنتاجية وكمية ونوعية وحجم المخرجات
الخدمية التي تقدمها �شركة الت�أمين وذلك
خالل مدة زمنية معينة ويمكن �إن تعطي هذه
الم�ؤ�شرات بنوعيها وخا�صة بعد �إخ�ضاعها
للتحليل �صورة حقيقية عن مدى تحقيق
المنظمة لأهدافها.
وال�س�ؤال هنا هل ت�ستطيع �شركات الت�أمين
التقليدية تحقيق اهدافها في ظل المتغيرات
الرقمية الجديدة.
• واالجابة (�سوف تكون في غاية ال�صعوبة
بل وم�ستحيل).

ان �شركات الت�أمين بال�شكل التقليدي
القديم لن ت�ستطيع تحقيق اهدافها �إذا
ا�ستمرت على ا�ستخدام النظم التقليدية
بل ان ا�ستخدام الت�أمين الرقمي يعمل علي
زيادة قدره المنظمة على التنب�ؤ بالم�شكالت
الداخلية والخارجية التي �سوف تواجها في
الم�ستقبل و�إيجاد ال�سبل الكفيلة بال�سيطرة
عليها قدر الإمكان واي�ضا لها القدرة على
تحقيق الأهداف وزيادة قدرتها على تحقيق
ر�ضا العمالء .لذلك علي �شركات الت�أمين
ان تتحول الي ال�شكل الرقمي لكي تواكب
جميع تلك التغيرات التي تحدث في البيئة
المحيطة و�أي�ضا للتمكن من تحقيق �أهدافها
بالكامل .ولكي نقوم بذلك هناك خطوات
يجب اتخذها للتحول الي ال�شكل الرقمي،
وهذه الخطوات تختلف من �إدارة الي اخري
ولي�س المطلوب من كل الإدارات في �شركة
الت�أمين ان تتحول الي ال�شكل الرقمي ولكن
هناك ادارات �أ�سا�سية يجب تغيرها الي
ال�شكل الرقمي.

 3/3التحول الي الت�أمين الرقمي:

تتطلب عملية التحول الناجحة الي
الت�أمين الرقمي الي ر�ؤية قوية في مجال
الأعمال والحلول التي تمكن �شركات
الت�أمين من تحقيق ا�ستراتيجيتها
المتو�سطة والطويلة الأجل في الوقت
الذي تتعامل مع المبادرات الفورية� .إي
ان عملية التحول هي عملية م�ستمرة
في قلب الم�ؤ�س�سة ويتطلب وعي وفهم
لمجال الأعمال والعمليات وينبغي تب�سط
تغيير وتو�سيع وظائف النظام حتى يمكن
القيام بعملية التحويل بطريقة �سهلة
و�سل�سة حيث ان التكنولوجيا وحدها
لي�ست هيا كل �شيء بل ان التكنولوجيا
هي عامل تمكين� .إن الت�أمين الرقمي
لديه القدرة على فهم ما يمكن �أن ي�سعد
العمالء ولي�س فقط تلبية احتياجاتهم
الأ�سا�سية ،وفي الوقت نف�سه توفير
ا�ستجابة �سريعة لطلبات العمالء من
حيث تحديد المنتج الت�أميني ال�صحيح
والمنا�سب للعميل و�إمكانية ت�سليمه
من خالل القنوات ال�صحيحة مما
يعزز ك�سب والء العمالء ويعزز الكفاءة

الت�شغيلية .و�أي�ضا انهاء المطالبات
في وقت �سريع عن طريق اخت�صار
الخطوات (الإبالغ  -التحقيق  -االثبات
 اتخاذ القرار) ومتابعة حالتها عنطريق موقع ال�شركة او برنامج ال�شركة
الموجود على الهاتف المحمول ،ولكي
ن�صل الي تحقيق والو�صول �إلى هذه
الأهداف فانه من ال�ضروري ا�ستخدام
حلول المعلومات واالت�صاالت ال�سليمة
للقيام بهذه الوظيفة علي �أكمل وجه.
يحلل هذا الف�صل بالتف�صيل الخطوات
الأ�سا�سية للتحول الي النظام الرقمي.
و�سوف نتعر�ض لكل �إدارة على حدة
وتحويلها �إلى �شكل رقمي جديد ،وكما
ذكرنا من قبل لي�ست كل الإدارات
تحتاج الي التحول الي ال�شكل الرقمي
بل فقط الإدارات التي هي قلب العمل
في �شركات الت�أمين و�سوف نتعر�ض
للإدارات الأ�سا�سية في هذا الف�صل
ان �شاء اهلل اما في الف�صل القادم
(الف�صل الرابع) �سوف نقدم حلول �أكثر
تقدما وفعالية� ،إن �أف�ضل طريقة للبدء
بالتحول الي الت�أمين الرقمي هي تحديد
بنية وهيكل �شركة الت�أمين بعينها.
وعند القيام بذلك ،من المهم النظر
في نماذج مرجعية وا�ستر�شاديه كما
في ال�شكل ( )2-3والذي يقدم نموذج
مرجعي للإدارات الهامة والتي يجب
تحويلها في �شركات الت�أمين يمكن من
خالله اال�ستر�شاد به.

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

 4/3خطوات التحول �إلى الت�أمين الرقمي:
�أوال يجب تحليل الإجراءات الموجودة داخل
الإدارات الأ�سا�سية والهامة (�إدارة الوثائق
والمطالبات� -إدارة الت�سويق والمبيعات
 الإدارة المالية� -إدارة �إعادة الت�أمين)والدورة الم�ستنديه وت�صنيفها وتحويلها �إلى
عمليات منطقية ومنها الي ال�شكل الرقمي
لذلك يجب الأخذ في االعتبار وتجهيز
ما يلي لكل �إدارة:
• معرفة الأن�شطة كل �أدارة والمهام
الخا�صة بها والعمليات الفرعية.
• عمل نموذج �سير العمل ()flowchart
�أو ت�سل�سل الأن�شطة.
• الم�ستندات الورقية التي تحتوي
على العمليات التي قد نفذت في
هذه الإدارة والتي من �شئنها �إن
تبين الدورة الم�ستندية في كل �إدارة
وكيفية �سير العمل بها.
• �إعداد قواعد البيانات �أو الملفات
الم�ستخدمة للتخزين �أو معالجة �أخرى.
العام الخامس والثالثون

• الواجهات التي تتبادل البيانات مع
العمليات الداخلية الأخرى �أو الكيانات
الخارجية.
• الموارد الالزمة لتنفيذ هذه العملية
�سواء كانت مادية �أو مالية �أو ب�شرية.
االدارات الرئيــ�سيــة داخــل �شرك ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الت�أمين هي:
• االدارة العليا.
• ادارة االكتتاب وا�صدار الوثائق.
• �إدارة المطالبات.
• ادارة خدمة العمالء.
• ادارة �إعادة الت�أمين.
• االدارة المالية.
• ادارة الموارد الب�شرية.
• ادارة نظم المعلومات.
• ادارة الت�سويق والمبيعات.

مع ادارة نظم المعلومات حيث يمكن
ا�ضافة وظيفة اعداد التقارير للإدارة نظم
المعلومات �سواء كانت هذه التقارير خا�صه
بالإدارات الداخلية لل�شركة او لعمالء
الت�أمين و�سوف نتعر�ض بقليل من التف�صيل
عن وظيفة هذه التقاريرالمختلفة 0وتوجد
اي�ضا بع�ض االدارات التي تعمل في الخلف،
على عك�س بع�ض االدارات الأخرى التي
تتعامل ب�شكل مبا�شر مع عمالء الت�أمين،
وهذه االدارات تعمل في البنية التحتية
ل�شركة الت�أمين علي �سبيل المثال ادارة
(الموارد الب�شرية) والتي من خاللها يتم
توفير الموارد الب�شرية المتخ�ص�صة ذات
الكفاءة العالية لكل ادارة لتعينهم داخل
�شركة الت�أمين � .إن طبيعة الن�شاط الذي تقوم
به �أي �إدارة هو محور المعالجة الرئي�سية
عند القيام بعملية التحول .وعلى الرغم من
�أن كل ن�شاط في �شركة الت�أمين هو فريد من
نوعه ،فانه يجب تحديد الأن�شطة لكل عملية
لكل �إدارة على حدة ويوجد بع�ض العمليات
التي قد تكون م�شتركة ما بين الإدارات
وبع�ضها مما ت�سهل عملية التحول ويجب
اخذها في االعتبار عند القيام بالتحول
وذلك لتجنب التكرار.
�أمثلة على العمليات التي قد تحدث داخل
�أحد �أو بع�ض الإدارات:
• عملية طلب الح�صول على خدمة
ت�أمينية من العمالء (�إدارة الت�سويق).
• عملية التحويل ،وهي الخا�صة بتحول
الأموال الخا�صة بوفاء المطالبات
(�إدارة المطالبات).
• عملية التح�صيل ،والتي من خاللها يتم
تح�صيل الإق�ساط (الإدارة المالية).
• عملية �إن�شاء التقارير والتي من خاللها
ت�ستفيد منه الإدارة و�أن�شطة المراقبة
الإدارية (�إدارة نظم المعلومات).

و�سوف نتناول ب�أذن اهلل في هذا الف�صل
بالتف�صيل الإدارات التي يجب التغير
من النظام التقليدي �ألي النظام الرقمي
كما هم مو�ضح في ال�شكل ال�سابق ()2-3
هناك �أي�ضا بع�ض العمليات الداعمة
والهامة لنظام الت�أمين الرقمي هي اعداد بالإ�ضافة الي بع�ض االن�شطة التي ت�ؤديها
االح�صائيات والتقارير والتي يمكن دمجها بع�ض االدارات الأخرى.
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� 5/3إدارة خدمة العمالء
تعتبر �إدارة خدمة العمالء من اهم الإدارات
لأنها تعتبر واجهة ال�شركة امام العمالء
�سواء الحاليين او الم�ستقبليين ،وفي بادئ
الأمر يجب على �شركة الت�أمين �إن ت�ضع
معايير وم�ستويات خدمة نموذجية مثل تلك
التي تقوم بتقديمها ال�صناعات الأخرى الن
العمالء يتوقعون نف�س نوعية هذه الخدمة
كما الحال في م�ستوي الخدمات المقدمة
في البنوك مثال .حيث يحتاج العمالء �إلى
ال�س�ؤال عن وثائق الت�أمين الخا�صة بهم
والمخاطر التي يتم الت�أمين عليها �أنهم
يريدون منتجات وخدمات ب�سيطة وعالية
الجودة  -ويتوقع العمالء عند االت�صال
ب�شركة الت�أمين الخا�صة بهم اال�ستجابة
ال�ستف�ساراتهم وحل م�شكلتهم بطريقة فورية
وعلي مدار � 24ساعة �سبع �أيام في الأ�سبوع,
وذلك يتم عن طريق �إن�شاء مركز خدمة
عمالء عبر خطوط الهاتف لال�ستجابة الي
طلبات العمالء ,و�أي�ضا �إن�شاء خط �ساخن
خا�ص لهم ي�ستطيع تلبية ا�ستف�ساراتهم علي
مدار اليوم ,ويمكن �أي�ضا من خالل هذه
الإدارة �إن�شاء برامج علي جهاز الحا�سب
الآلي يتم من خاللها ت�سجيل طلبات العمالء
و�شكواهم وا�ستف�ساراتهم ولي�س هذا فقط
بل وت�سجيل المكالمات ويمكن
من وراء كل هذا �إن�شاء
قـاعــدة بيـ ــانــات

كبيرة جدا يتــم م ـ ــن خاللها تحليل البيانات
وت�سجيل معلومات عن عدد كبير من العمالء
يمكن تقديم خدمات الت�سويق لهم فيما
بعد .يجب الأخذ في االعتبار �أي�ضا �إن�شاء
خط للدرد�شة عن طريق �شبكة االنترنت
يمكن من خاللها التحدث �إلى �أحد
ممثلي خدمة العمالء للإجابة على �أ�سئلة
العميل المت�صل ويتم �أي�ضا الت�سجيل لهذه
المحادثات ال�ستخدمها فيما بعد للقيا�س
على مدي ر�ضا خدمة العمالء ومعرفة
الأ�سئلة ال�شائعة التي قد تتكرر باال�ستمرار
�إن �أهمية الدرد�شة الحية تكون �أي�ضا
مريحة للعميل حيث يوفر نظام الدرد�شة
عبر الإنترنت للعمالء �إمكانية الو�صول
الفوري للم�ساعدة� .أوقات االنتظار غالبا
ما تكون �أقل بكثير من مركز االت�صال،
ويمكن للعمالء ب�سهولة للو�صول �إلى ما
يريد دون الألم من اال�ضطرار �إلى طلب
رقم خدمة العمالء واالنتظار على الخط
الهاتف الخا�ص بخدمة العمالء� ،أي�ضا
الدرد�شة الحية تعمل على تخفي�ض نفقات
مركز االت�صال الإجمالي عن طريق خف�ض
تكاليف فاتورة الهاتف .كما �أنها تزيد من
الكفاءة من خالل ال�سماح لممثلي الدرد�شة
الحية للتعامل مع درد�شات متعددة في وقت
واحد ،مما يقلل من الحاجة �إلى توظيف
المزيد من الممثلين .و�أي�ضا يعمل علي جعل
الموظفين ق�ضاء وقت �أقل على الهاتف،
ال�سبب الثالث لأهمية الدرد�شة الحية
هو �أنها تزيد المبيعات �إن االتجاه العام

بين عمالء الت�أمين في منتديات الت�سويق
والمدونات هو �أن الدرد�شة المبا�شرة على
موقع الويب يمكن �أن ت�ؤدي عموما �إلى
تح�سين �أرقام المبيعات وهناك العديد من
الدرا�سات التي �أثبتت ذلك ،والمفتاح هو �أن
العمالء لديهم �شخ�ص يمكن التعامل معه
واتخذ قرار فوري لل�شراء وهذا ال�شخ�ص
ي�ساعد على التخل�ص من التردد.

 1/5/3الخطه الفعالة للإدارة خدمة
العمالء:

�سوف نقوم في الخطوات القادمة بمعرفة
كيفية �إن�شاء خطة لخدمة العمالء �إن
ت�ساعدك على تقديم خدمه عمالء ت�أمينية
م�ستمرة ذات تناف�سية عالية.
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الخطة المقترحة لخدمة العمالء
الخطوة األولى
مقابلـة العمالء

شكل

الخطوة الثانية

الخطوة الرابعة

�أجراء تحليـل �شامـل
للعمليات الحالية
في ال�شركة

تطبيق قائمة
اال�ستراتيجيات
الممكنة

الخطوة الثالثة

3-3

الخطة المقترحة للإدارة خدمة العمالء

الخطوة الأولى :مقابلة العمالء
مقابلة العمالء للح�صول على فهم
عميق لتجاربهم مع ال�شركة ومع
ال�شركات المناف�سة .ونطلب من
العمالء و�صف توقعاتهم للخدمة
في ال�شركة ،ومحاولة اكت�شاف �أي
االحتياجات لم تلبى بعد� .إجراء عمليه
م�سح با�ستخدام مجموعة متنوعة من

العام الخامس والثالثون

�إن�شاء جدول ي�سجل
خدمة العمالء

�أ�ساليب الم�سح ،بما في ذلك المقابالت
ال�شخ�صية ،الدرا�سات اال�ستق�صائية
على الإنترنت والتركيز على مجموعات
محددة ثم االنتقال الي اخري.
وهكذا حتى يمكن الف�صل ما بين
احتياجات كل نوع من �أنواع عمالء
التامين على حدة.
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الخطوة الخامسة

تطبيق اال�ستراتيجيات
التي تم اخيارها

الخطوة الثانية :اجراء تحليل �شاملة
نقوم ب�أجراء تحليل �شامل للعمليات
الحالية في ال�شركة ،مع التركيز على
عن�صر خدمه العميل .ور�سم مخططات
بيانية تو�ضح الطريقة الحالية التي
يتعامل بها موظفو خدمة العمالء �إثناء
تفاعلهم مع العمالء .ونقوم بكتابة
و�صف عملية تجربة العمالء في ال�شركة
ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

من وجهه نظر العمالء ومن وجهه نظر
الموظفين .ونقوم ب�س�ؤال الموظفين
في المكتب الأمامي للم�ساعدة في هذه
الخطوة ه�ؤالء الموظفين يعرفوا �أكثر
ولديهم خبرة �أكثر لأنهم في الواجهة
ويتعاملوا �أكثر مع العمالء �سيقومون
ب�إعطاء �صوره �صحيحة حول الكيفية
التي تعمل بها منافذ خدمة العمالء في
�شركة الت�أمين وكيفية التعامل معهم
و�أكثر الأ�سئلة ال�شائعة.

الخطوة الثالثة:
جدول خدمة العمالء
�إن�شاء جدول ي�سجل خدمة العمالء و�أهم
العوامل التي اكت�شفت في مقابالت
العمالء ،ومعدل �أداء ال�شركة في كل
مجال من مجاالت الت�أمين �أو �إعادة
الت�أمين .ا�ستخدم هذا المخطط لتحديد
معرفة نقاط القوة ونقاط ال�ضعف
في الخدمة التي يتم تقديمها للعمالء
وبالطبع يتم التركيز على نقاط القوة
وتح�سين نقاط ال�ضعف .

الخطوة الرابعة:
تطبيق اال�ستراتيجيات الممكنة
�إن اال�ستراتيجيات الممكنة لتح�سين
خدمة العمالء ت�شمل �إعادة ت�صميم
العمليات ،والم�ساحات المادية ،وبرامج
تدريب العاملين ،وطرق تقديم الخدمات
�أو برامج تحفيز العاملين في هذا الق�سم
واالمكانيات المادية التي �سوف يتم
ا�ستخداماه للتطبيق قائمة اال�ستراتيجيات
الممكنة والتي تم اختيارها متما�شية مع
توقعات العمالء واالحتياجات التي لم
تلبى حتى الآن وبعد فتره من الوقت نقوم
ب�أعداد المقابالت مع العمالء مره �أخرى
لنقي�س النتائج لمعرفه �إذا كان هناك �شيئا
جديدا يمكن ا�ضافته� ،أو �إعادة ت�صميم
�شيء ما� ،أو الق�ضاء على �شيء من الروتين
في المعامالت اليومية .ويمكن معرفة �إذا
كانت تطبيق اال�ستراتيجيات الجديدة هي
بالفعل فعالة ام ال وان لم يكن يتم اتخاذ
خطوات اخري لتحقيق �أف�ضل فاعلية.

الخطوة الخام�سة:
التطبيق النهائي لال�ستراتيجيات

نقوم بتطبيق اال�ستراتيجيات التي تم
اختيارها ب�شكل نهائي بعد الت�أكد من
فاعليته ،ونقوم بقيا�س المزيد من النتائج
لت�أكد من ان كل �شيء على ما يرام.
وال�سماح لبع�ض الوقت �إن يمر ،ويجب
على الإدارة �إجراء قيا�س جودة الخدمة
وردود الفعل من العمالء كجزء �أ�سا�سي
من الخبرة للجميع في العمل .يجب �أن
تكون هذه المعلومات متاحة ومفهومة من
قبل الجميع ،بغ�ض النظر عن م�ستواهم.
ان ان�شاء مركز خدمة عمالء جيد
ي�ستطيع تلبية خدمات العمالء يحتاج
التطوير باال�ستمرار ،وذلك لتقديم
�أف�ضل طريقة للتعامل مع العمالء
واحتواء �أي م�شاكل قد تواجههم
وال�سرعة في انجاز طلباتهم وبذلك
ي�شعر عميل الت�أمين انه محط اهتمام
ال�شركة فال يجد �صعوبة في التعامل
معها وفي نف�س الوقت �ضمان والء هذا
العميل لل�شركة.
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� 6/3إدارة الت�سويق
تقع �أهمية �إدارة الت�سويق في �أنها ت�ساعد
�شركة الت�أمين على فهم واكت�ساب
احتياجات العمالء وتحديد العمالء
الم�ستهدفي ـ ـ ــن ،والقي ـ ـ ــام بالحمـ ــالت
الإعالني ـ ـ ـ ـ ـ ــة والعـ ـ ـ ـ ــرو�ض الخا�صـ ـ ــة
بالمنتجات الت�أمينية ،ولكن القي ـ ـ ـ ــام
بعملية الت�سويـ ــق بالطرق التقليديــة
القديمة لم تعد كافي بل يجب ا�ستخدام
الت�سويق الرقمي ،و�سوف نقوم بعملية
مقارنة لمعرفة الفارق بين الت�سويق
التقليدي والت�سويق الرقمي ومدى
ت�أثير ذلك على العملية الت�سويقية

 1/6/3الت�سويق التقليدي
الت�سويق التقليدي هو تطبيق
لتكنيكيات وا�ستراتيجيات تهدف �إلى
زيادة مبيعات المنتجات الت�أمينية
من خالل المبيعات بطريقة مبا�شرة
للعمالء� ،أو الإعالنات في الطرق �أو
في التليفزيون والراديو وال�صحف
والمجالت ،بالإ�ضافة �إلى المطبوعات
الورقية كالبرو�شورات و�أي�ضا النتائج
والأجندات والهدايا ال�سنوية والتي
تقوم بطباعتها �شركات الت�أمين ب�شكل
م�ستمر ودوري والتي لها تكلفة باهظة,
وتكلف �شركات الت�أمين مبلغ كبيرة من
االموال ,وان كانت هذه الطرق مكلفة
بالفعل ولكن الت�سويق بهذه الطريقة
�ضروري وذلك ب�سبب انخفا�ض الإقبال
علي �شراء الت�أمين �سببه عدم وجود
وعي ت�أميني لدي الجمهور فتلك
الطرق وان بادت مكلفة �أو قديمة
ولكنها �ضرورية جدا لأنها تزيد الوعي
الت�أميني لدي العمالء فيقبلون علي
�شراء بوال�ص الت�أمين ,ول�سوف تبقي
عليها �شركات الت�أمين كما هي لأنها
مازالت لها القدرة في �إقناع عدد من
العمالء بالقيام ب�شراء خدمة ت�أمينية,
و�أي�ضا ال تهتم ال�شركة فقط بتقديم
ر�سالة �إعالنية تت�ضمن ا�سم ال�شركة
فقط بل �أنها تحافظ على بقاء اال�سم
فى ذاكره الجمهور ,وقد مر الت�سويق
الت�أميني بالعديد من المراحل
المختلفة وتغيرت مبادئه و�أ�سا�سياته
العام الخامس والثالثون

ح�سب الظروف المحيطة فالمناف�سة
على �سبيل المثال كان لها دور كبير في
تغير الكثير من الأفكار لت�صب في النهاية
لم�صلحة عمالء الت�أمين ومنها علي �سبيل
المثال تخفي�ض ق�سط التامين وهي تعتبر
طريقة من طرق الت�سويق اي�ضا ,وكل هذه
تعتبر محاوالت ال�ستهداف �أكبر عدد من
العمالء ،وكل ذلك في ظل غياب االهتمام
باالحتياجات الفعلية لعميل الت�أمين.
ولهذا الأ�سلوب القديم عدده انتقادات
�أهمها هي:
• �إن هذا الأ�سلوب في الت�سويق يفقد
العميل الثقة في جهاز الإنتاج
ل�شركة الت�أمين لعدم وجود ات�صال
ال�سليم والم�ستمر والوا�ضح بين
العميل وال�شركة من خالل المنتج
• �إن بع�ض الأ�سواق يوجد بها و�سطاء
ت�أمين ولكن على �شكل �أفراد فقط
لي�س لهم والء ل�شركة معينة ويقومون
بتقديم العميل ل�شركة الت�أمين وال
يقومون بمبا�شرة الخدمة الت�أمينية
24

ومتابعتها ك�شركات الت�أمين التي
تختلف كثيرا عن و�سطاء الت�أمين،
�أما الو�سيط الفردي فيقوم بتقديم
العميل لل�شركة في مقابل العمولة �أو
العائد من هذا الت�سويق
• �إن زيادة المناف�سة وا�شتدادها في
الم�ستقبل في قطاع الت�أمين �ست�ؤثر
مما ال �شك فيه على تكلفة الإنتاج
بالن�سبة للت�سعير التجاري للخطر،
ف�إذا افتر�ضنا ت�ساوي �أ�س�س الت�سعير
الفني بالن�سبة للأخطار المختلفة ف�إن
تحميل التكلفة الإنتاجية بالإ�ضافة
�إلى التكلفة الإدارية على ال�سعر الفني
�سوف يكون لها ت�أثير كبيرا على قدرة
ال�شركة في المناف�سة على الأ�سعار
للأخطار المختلفة حيث تتمكن
ال�شركة ذات الم�صاريف الإنتاجية
والإدارية الأقل من التقدم ب�أ�سعار
تقل عن ال�شركات ذات الم�صاريف
الإنتاجية والإدارية الأعلى.
• ي�صعب معه متابعة النتائج بدقة

ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

 2/6/3الت�سويق الرقمي
بب�ساطة �شديدة الت�سويق الرقمي هو
عملية تطبيق مبادئ الت�سويق وو�سائله عبر
و�سيلة الكترونية ،تحديدا الإنترنت ،حيث
تت�ضمن العملية تثبيت العالمة التجارية
على االنترنت لم�ساعدة الن�شاط التجاري
على االرتباط ب�أذهان العمالء المحتملين،
وبالتالي ف�إن الت�سويق الرقمي يت�ضمن كل
الخطوات التي يتخذها الن�شاط التجاري
على االنترنت بهدف جذب عمالء جدد
وتح�سين المبيعات .وبما �إن الت�سويق
الرقمي �أف�ضل من حيث انخفا�ض التكلفة
وقيا�س العائد والنتائج مقارنة بالت�سويق
التقليدي ،فان الخبراء ين�صحون بتطبيق
قاعدة  20/80بحيث ت�ستثمر  %80من
الميزانية التي لديك في الت�سويق الرقمي،
و %20في الت�سويق التقليدي� ،إن مفتاح
النجاح هو الدمج بين الو�سيلتين معا
للح�صول على �أف�ضل نتائج ولكن في النهاية
الأمر متروك لل�شركة الت�أمين ح�سب ر�ؤيتها
لن�شاطها التجاري ،والمقارنة بين مميزات
وعيوب كل و�سيلة ت�سويق ومدى جدواها من
وجهة نظر ال�شركة.

� 1/2/6/3أنواع وطرق الت�سويق الرقمي

• الت�سويق من خالل البريد الإلكتروني:
يعتبر الت�سويق من خالل البريد
الإلكتروني هو واحد من �أوائل طرق
الت�سويق الرقمي .فهي تت�ضمن الت�سويق
لمنتج �أو خدمة ل�شريحة معينة من
العمالء عبر البريد الإلكتروني .ويعتبر
الت�سويق من خالل البريد الإلكتروني
من �أف�ضل طرق الت�سويق الرقمي نظر ًا
النخفا�ض تكلفته وا�ستهداف الفئة
ال�صحيحة وب�ساطة ا�ستخدامه و�سهولة
تعقبه بمعرفة �إذا كان قد تمت قراءته
من قبل العميل ام ال و�سهولة ا�ستخدامه.
• تهيئة محركات البحث :SEO
تعتبر تهيئة محركات البحث هي فن
زيادة ظهور موقعك الإلكتروني في
النتائج الأولي من ال�صفحات الأولى

من محركات البحث مثل محرك البحث
جوجل .وهذا يتم عن طريق ا�ستهداف
الكلمات المفتاحية في موقعك
الإلكتروني حتى تظهر في محركات
البحث في الترتيب الأول .وهناك
نوعيات من تقنيات تهيئة محركات
البحث مثل :كتابة المحتوى والمدونات.
ومن �أهم مميزات تهيئة محركات
البحث  SEOما يلي:
• قلة التكلفة مقارنة بالإعالنات
المدفوعة مثل جوجل .AdWords
• زيادة عدد الزائرين والمتابعين
لموقعك الإلكتروني مجان ًا.
• تحقيق عائد على اال�ستثمار �أف�ضل
من الإعالنات المدفوعة.
• �سوف تكون علي معرفة بالمنتجات
الجديدة و ذلك من خالل الكلمات
المفتاحية التي يبحث عنها العمالء.
�إذا كنت في الترتيب الأول من
النتائج الأولى من محركات البحث
فهذا يعطي �شهرة كبيرة ب�أنك
من �أف�ضل ال�شركات في ن�شاطك
وبالتالي زيادة المبيعات.
• �سوف تكون م�صدر ثقة للأ�شخا�ص
الذين يبحثون عن حل.
• الإعالنات المدفوعة:
الإعالنات المدفوعة هي عبارة عن
�إعالنات تظهر في محركات البحث،
او االعالنات التي تظهر في مواقع
التوا�صل االجتماعي وهي �أحد
�أ�سرع �أنواع الت�سويق الرقمي .وهي
تظهر بجانب �أو �أعلى نتائج البحث.
او تلقائي في �صفحات التوا�صل
وتعتمد على الكلمات المفتاحية التي
ت�ستخدمها من �أجل ظهور �إعالنك في
محركات البحث .او �صفحات التوا�صل
االجتماعي ومن �أهم مميزاتها ما يلي:
• �سرعة نتائجه.
• التحكم في ميزانية ال�شركة بنا ًء على

�أهداف مبيعات ال�شركة حيث �أنك
�سوف تدفع فقط في حالة �ضغط
�شخ�ص ما على �إعالنك.
• ظهور موقع ال�شركة الإلكتروني بكثرة.
• �سهولة تعقبه (متابعته) من خالل الكلمات
المفتاحية لمعرفة نجاحه �أو ف�شله.
• قنوات التوا�صل االجتماعي:
الإعالم االجتماعي هو نوع من
التوا�صل مع عمالئك بطريقة
مبا�شرة من �أجل ت�سليط ال�ضوء على
قيمة منتجات وخدمات �شركتك وزيادة
�شهرتها وانت�شارها وذلك من خالل
عدة قنوات اجتماعية مثل الفي�س
بوك وتوتير وجوجل بل�س ولينكد �إن
و�إن�ستجرام واليوتيوب .وهناك ت�سويق
على مواقع التوا�صل االجتماعي
غير مدفوع �أو مدفوع .ومن �أهم
مميزات الت�سويق على مواقع التوا�صل
االجتماعي ما يلي:
• �سرعة و�سهولة ن�شر المحتوى.
• زيادة معرفة و�شهرة عالمة ال�شركة
التجارية من خالل قنوات التوا�صل
االجتماعي وبالتالي زيادة المبيعات.
• زيادة والء العمالء لعالمتك التجارية
بن�سبة كبيرة في حالة تفاعل ال�شركة
معهم با�ستخدام قنوات التوا�صل
االجتماعي.
• ا�ستهداف �شريحة �أو فئة معينة
بكفاءة ومعرفة احتياجاتهم.
• �إيجاد متابعين ل�صفحتك وزيادة عددهم.
• �سرعة الرد على المتابعين ل�صفحة
ال�شركة ومعرفة ردود فعلهم في
وقت ق�صير.
• زيادة عدد الزائرين على موقعك
الإلكتروني وارتفاع ترتيبك في
محركات البحث من خالل توجيه
متابعيك في قنوات التوا�صل
االجتماعي �إلى موقعك الإلكتروني
بطريقة غير مبا�شرة.
العدد
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• الإعالن عبر مواقع الإنترنت:
الإعالن عبر مواقع الإنترنت
يختلف عن الإعالنات المدفوعة
على �صفحات التوا�صل االجتماعي،
فالإعالن عبر الإنترنت هو
عبارة عن الإعالن على المواقع
الإلكترونية التي يمتلكها �أ�شخا�ص
�آخرون .ومن �أهم مميزات االعالن
على مواقع االنترنت ما يلي:
• يمكنك الإعالن لمتابعي المواقع
الإلكترونية بتكلفة �أقل مقارنة
بتكاليف الإعالنات التقليدية.
• دفع التكلفة ل�شركة الإعالنات مرة
واحدة بغ�ض النظر عن النتائج.
• �سهولة قيا�س النتائج.
• �سهولة الو�صول �إلى العمالء
الم�ستهدفين ب�شكل �أكبر وعلى
نطاق وا�سع.

شكل

• الت�سويق عبر تطبيقات المحمول:
ت�صميم تطبيقات المحمول هي
واحدة من �أكبر �أنواع الت�سويق
الرقمي ،وهذا ب�سبب زيادة
م�ستخدمي الهواتف الذكية حول
العالم و�سرعة و�صول المعلومات في
الوقت المنا�سب .ومن �أهم مميزات
الت�سويق عن طريق تطبيقات
الهواتف المحمولة ما يلي:
• التطبيق في �شكله العام هو
برنامج يظل متواجد ًا على جهاز
الم�ستخدم �24ساعة يومي ًا لذا
فوجود تطبيق خا�ص بمنتجاتك
وخدماتك يوفر لك فر�صة ذهبية
في �أن يظل الم�ستخدم يراه كلما
ا�ستخدم هاتفة الذكي..

4-3

خطوات التحول الى الت�سويق الرقمى
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• �أف�ضل �شيء في تطبيقات الهواتف
الذكية �أنها تعطى ال�شركات �إمكانية
التوا�صل مع عمالئهم في الوقت
الحالي من خالل الموقع الجغرافي.
وتكتمل مع معلومات البيانات
ال�شخ�صية وخلق فر�ص �إيرادات
جديدة من العمالء الحاليين.

 3/6/3خطوات التحول �إلى �إدارة الت�سويق
الرقمي
الخطوة الأولي:
تطوير منتج ت�أميني جيد:
يعتقد الكثيرون �أن خلق منتج ت�أميني جيد
عملية �صعبة التحقيق ولكن هذا لي�س
�صحيحا الن لكل �شركة ت�أمين يكون لديها
ر�صيد من المهارات والقدرات الب�شرية
الخا�صة والتي يميزها عن ال�شركات
الأخرى والتي يمكن من �شانها خلق منتج
خا�ص بها وكلما كان هذا المنتج مميزا
كانت فر�صة نجاح ت�سويقه من علي
االنترنت كبيرة قبل �أن تبد�أ ،ولخلق منتج
ت�أميني جديد ينا�سب الع�صر الرقمي
ويمكن و�ضعة علي �شبكة االنترنت او علي
�صفحات التوا�صل االجتماعي يجب اوال
�أن تقوم ال�شركة بالبحث عن �شركات
الت�أمين الأخرى التي تقوم بتقديم نف�س
المنتج الت�أميني �أو م�شابه له ،وت�ضع
جدو ًال لتقييم �أوجه المناف�سة ،وتحديد
ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

القيمة �أو الميزة الن�سبية التي �سوف
تميز هذا المنتج او عدة منتجات عن
�شركات الت�أمين الأخرى ،وبالإ�ضافة
�إلى كل ذلك يجب �أن يفوق م�ستوى هذه
الخدمة توقعات العميل ،بحيث عندما
يقوم عميل الت�أمين ب�إجراء المقارنة بين
هذا المنتج و هذه الخدمة الت�أمينية مع
�شركات اخري ي�ستطيع ب�سهولة القول ان
هذه الخدمة او المنتج هو االف�ضل لي�س
هذا وفقط بل ي�صبح هذا العميل نف�سه
يقوم بت�سويق هذه الخدمة الت�أمينية
التي تقدمها ال�شركة .هذا بالإ�ضافة
�إلى ان الخدمات الت�أمينية الحالية يتم
مراجعتها ومعرفة نقاط ال�ضعف والقوة
التي بها ومعالجتها بحيث يمكن و�ضعها
على �شبكة االنترنت ب�شكل جديد ي�ساعد
علي زيادة الإقبال عليها.
الخطوة الثانية:
تطوير الموقع �إلكتروني:
ن�أتي �إلى الخطوة الثانية وهي تطوير
الموقع الإلكتروني المخ�ص�ص لل�شركة
وخا�صة الجزئية التي تخ�ص ت�سويق
المنتج ،وفيه يجب مراعاة �أن يكون كل
ما في الموقع يحث الزائر ويحفزه على
�شراء المنتج ،و�صياغة الكلمات هي �أهم
�أداة ت�سويقية لديك ،الكلمات المنا�سبة
هي التي تحول الزائرين �إلى عمالء� ،أو
قد تجعلهم يذهبون �إلى مواقع �أخرى وال
يعودون �أبد ًا �إلى موقع ال�شركة .ف�صياغة
الكلمات المنا�سبة هنا هي �أ�سا�س العمل
في الموقع ،وطريقة تحويل الزائر �إلى
عميل تعتمد كلية على �أ�سلوب االقناع في
طريقة العر�ض ،وال�صورة الذهنية التي
تر�سمها للعميل عن المنتج الت�أميني،
ويجب �أن يكون الموقع غير مبالغ في
ت�صميماته وزخارفه ،فكلما كان ب�سيط ًا
كان �أف�ضل .وعند �إن�شاء الموقع يجب ان
نخاطب عمالء التامين مبا�شرة ،ونقم
بتحديد الم�شكلة �أو الخطر ونتحدث عنه
ونعر�ض الخدمات الت�أمينية كما لو كان
هو الحل الأمثل لهذه الم�شكلة �أو هذا

DIGITAL
INSURANCE

الخطر .نتكلم عن الوثيقة بالتف�صيل،
ويجب مراعاة �أن كل كلمة �أو عنوان� ،أو
جملة نقوم بكتابتها في الموقع يجب �أن
توحي بجودة الخدمة الت�أمينية ،والفوائد
الكثيرة التي �سوف تعود على عمالء
التامين في حاله طلبهم تغطيه خطر
معين او �شراء وثيقة ت�أمينية �أف�ضلية
هذه الوثيقة عن باقي الوثائق والحلول
الت�أمينية التي يقدمها المناف�سين،
يجب �أن يكون الكالم وا�ضح ،ودقيق،
وغير مبالغ فيه ،لكي يوحى بالم�صداقية
وحرفية �شركة الت�أمين.
�شـروط ون�صائـ ــح يج ــب �إتبـ ـ ـ ـ ــاعــها
عند �إن�شاء الموقع الخ ــا�ص ب�شركـ ــة
التامين:
• بداية فان ت�صميم الموقع الناجح
يجب �إن يكون ب�سيطا ويجب �إن
يوجد به قائمة ت�صف الموقع في
اعلي ال�صفحة بحيث من خاللها
يمكن لدخول على �أي �صفحة داخلية
للموقع ب�سهولة وب�ضغطة واحدة
عو�ضا عن الحاجة �إلى الدخول
من �صفحة �إلى �أخر للو�صول �إلى
ال�صفحة المطلوبة.

• يجب �إن يكون الموقع بلغة
وممنوع ا�ستخدام  FLASHفي �إن�شاء
الموقع حيت �إن معظم الهواتف الذكية
الحديثة ترف�ض عر�ض �إي جزء من
المواقع به .FLASH
HTML

• يجب الحذر �أي� ًضا من ا�ستخدام �أي
عنا�صر �أو برمجيات غير متوفرة على
�أجهزة الكمبيوتر العادية ،ويتطلب
تنزيلها من على االنترنت وقت ًا،
فمن �سينتظر  5دقائق لتنزيل �أي من
هذه البرمجيات؟ كما ذكرنا �سابقا
فالمهمة الرئي�سية للموقع هي تحويل
�أكبر عدد ممكن من الزوار �إلى عمالء،
لهذا ف�إن �أي ت�شتيت �أو تعطيل للزائر
�سيجعله يمل ويذهب بعيدا بغير رجعة
وبالتالي تقل فر�ص المبيعات.
• الإعالنات مما ي�شتت الزائر �أي�ضا،
و�ضع �إعالنات لمواقع �أخرى �أو روابط
غير مخ�ص�صة لت�سويق الخدمات
الت�أمينية المعرو�ضة بالموقع.
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• الت�صميمات :ت�صميمات الجرافيك
الم�ستخدمة بالموقع كلما كانت
�أقل كلما كانت �أف�ضل ،فال مانع من
ا�ستخدامها لإعطاء انطباع جيد،
ب�شرط �أن تكون متفقة مع طبيعة
الخدمات الت�أمينية المعرو�ضة ،ولكن
يجن ان ن�أخذ في االعتبار �أنه كلما
زادت كمية الت�صميمات كلما زاد وقت
تحميل الموقع ،وذلك بالطبع يزيد من
عدد الزوار الهاربين منه ،ال �أحد يريد
االنتظار وبخا�صة العمالء الذين لديهم
ات�صال �ضعيف ب�شبكة االنترنت والتي
قد يحتاج �إلى وقت م�ضاعف لفتح
الموقع �إذا كان به ر�سومات كثيرة.
و�سوف نتعر�ض بالتف�صيل في الف�صل
الخام�س ان �شاء اهلل الي كيفية
ت�صميم موقع احترافي واالعتبارات
التي يجب ان ت�أخذ في الح�سبان عند
ت�صميم هذا الموقع
الخطة الت�سويقية للموقع
والخطة الت�سويقية هنا تتكون من �سيا�سات
طويلة المدى و�أخرى ق�صيرة المدى.

ال�سيا�سات ق�صيرة المدى:
يكون هدفها الرئي�سي زيادة في
الإقبال على الموقع ،وهو �أمر مطلوب
ومهم في بداية انطالق الموقع ،ولكن
ال يجب االكتفاء بهذه ال�سيا�سات
وحدها لت�أمين �إقبال جيد على الموقع
على المدى البعيد ،حيث يمكن اللجوء
�إلى الإعالن عن الموقع الخا�ص
ب�شركتك في مواقع �أخرى �أو و�سائط
�أخرى) ،كذلك يمكن ا�ستخدام
منتديات النقا�ش� ،أو محركات البحث
في الإعالن �أي� ًضا كما ذكرناها من
قبل في 1/2/6/3الت�سويق الرقمي.
ال�سيا�سات طويلة المدى:
وهي التي تمد الموقع ب�سيل دائم
من الزوار المهتمين بالخدمات
الت�أمينية ،هذه ال�سيا�سات ال غنى
عنها �إذا كنت تريد مبيعات حقيقية
لوثائق التامين ،ويمكن تحقيق ذلك
من خالل المحتوى الجيد والمحدث
ب�شكل م�ستمر للموقع ،وتقديم عدد
من الخدمات اال�ست�شارية الت�أمينية
المجانية لزائري الموقع ،و�إعداد
قائمة ب�أ�سماء الزوار لإر�سال الن�شرات
الدورية للموقع �إليهم.
الخطوة الثالثة:
اال�ستماع �إلي �أراء العمالء
بعد ذلك ،تحتاج �إلى معرفة كيفية
تفاعل عمالء الت�أمين مع الجودة

الموقع ،وال�سعر ،والخدمة الت�أمينية،
والعالمة التجارية الخا�صة ب�شركة
التامين� -أي كل �شيء ،باخت�صار ،ما
ي�ؤثر عليهم في اتخاذهم لقرار ال�شراء.
ولمعرفة ما الذي يفكر به العمالء،
فقط يجب ان نقوم ب�س�ؤلهم .وذلك
عن طريق ا�ستخدام �إحدى الطرق
المعروفة في اال�ستق�صاء مثل القيام
ب�إجراء م�سح �شامل عن اراء العمالء
الحاليين ،والعمالء الذين تريد ال�شركة
�أن ت�صل �إليهم .نقم ب�إجراء مكالمات
هاتفية �شخ�صية �أو �أر�سل �إليهم الم�سح
عبر البريد االلكتروني �أو البطاقات
البريدية .ونقم بت�ضمين حافز لتعزيز
الم�شاركة ،مثل خ�صم جزء ق�سط
الت�أمين� ،أو هدايا مجانية .او نقم
بعمليات ا�ستطالعات الر�أي في �صفحه
التوا�صل االجتماعي الخا�صة بال�شركة.
وكثير ًا ما يفاج�أ �شركات التامين بما
يقوله عمالء الت�أمين .فعلى �سبيل
المثال ،علمت �شركة ت�أمين معينة من
م�سح ما ب�أن �أحد موظفي ا�ستقبال
ات�صاالت عمالء الت�أمين كان فظ ًا مع
العميل عبر الهاتف .فكيف يمكنك
معرفة ذلك �إذا لم ت�س�أل الزبائن؟
وبناء ًا على ما نقوم بمعرفته ،نقم
ب�إعداد تحليل نقاط القوة وال�ضعف
والفر�ص والتهديدات
• نقاط القوة :ما الذي يجعل ال�شركة
تزدهر؟
• نقاط ال�ضعف :ما هي نقاط
ال�ضعف الخا�صة بال�شركة؟
• الفر�ص :ما هي ال�سوق التي ت�ؤدي
�إلى النمو؟
• التهديدات :ما هي التهديدات التي
ي�شكلها �شركات الت�أمين المناف�سة؟
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الخطوة الرابعة:
�صياغة الخطة
بما �أن لدينا الآن نظرة �شاملة حول
عمالء التامين وظروف ال�سوق ،يمكنك
ا�ستكمال خطة الت�أمين الت�سويقية .لي�س
من ال�ضروري �أن تكون هذه الخطة
وثيقة ر�سمية ،ولكنها ينبغي �أن تتكون
على الأقل من خطوط عري�ضة لكي
يتم الم�شاركة بها مع باقي الموظفين،
�أو مع الم�ست�شارين من خارج ال�شركة،
والرجوع �إليها الحق ًا .وينبغي �أن ت�شمل
الخطة:
• موجز ًا لو�ضع ال�شركة في ال�سوق
و�أهدافها.
• تعريف ًا لما يمكنك �إنجازه في فترة
زمنية محددة (على �سبيل المثال،
“�سوف نقوم ببيع  150وثيقة ت�أمين
خالل ثالثة �أ�شهر).
• قائم ًة ت�ضم الأ�سواق الم�ستهدفة،
بما في ذلك تق�سيم للأ�سواق
العادية والمميزة.
• ا�ستراتيجية منا�سبة لكل ق�سم من
اق�سام التامين.
• الم�صروفات والموارد ،وكيف �سيتم
توزيعها.
• قنوات الت�سويق .ونوات الت�سويق
هي المكان الذي نختار فيه �أنواع
مواد الت�سويق وطرق التوزيع التي
�سن�ستخدمها من �أجل جذب
العمالء الم�ستهدفين ،بما في
ذلك الن�شرات الإعالنية والبطاقات
البريدية والت�سويق بالبريد
الإلكتروني والن�شرات الإعالمية
وموقع الويب ،والمزيد غيرها.

جميع تفا�صيل كل طلب ،وكذلك و�سيلة
ما لتحديد العمالء (مثل رقم تحديد
هوية العميل) .ونت�أكد من ان العمل يتم
تنفيذه بالفعل ح�سب هذه الخطة .و�إذا لم
نقم بتحديد الم�سئولية ،وتحديد مواعيد
نهائية ،ال يمكن لجهود الت�سويق �أن تنجح.

الخطوة الخام�سة:
متابعة النتائج:
ن ُقم بت�ضمين معايير للتقييم في هذه
الخطة ،ون�ستخدم هذه المعايير لمعرفة
ما �إذا �أتت جهود الت�سويق التي بذلتها
ثمارها� ،أم علينا �أن تعيد التفكير في
هذا النهج .ثم نقم بح�ساب فئة وتكلفة
�أخير ًا ،ال نكتفي بما حققناه من نجاح.
االت�صاالت الت�سويقية ،ونقارنها مع حجم
ف�سوق الت�أمين يتغير با�ستمرار ،وعلينا
المبيعات التي تمت ،وهل تم تحقيق ما هو
�أن تكون على ا�ستعداد لذلك .ونت�أكد من
مطلوب في هذه الخطة وبالن�سبة للجهود
مراجعة الخطة كل عام لمعرفة ما �إذا
المبذولة في ر�سائل البريد االلكتروني هل
كان علينا �إعادة النظر في �أي هدف.
هي كافية ،وبعد ذلك نقم بتفقد كيفية
�سير الحملة من خالل �إن�شاء جدول بيانات �سوف يتم ن�شر باقى البحث تباع ًا فى
ح�سابية في تطبيق (اك�سل) يت�ضمن الأعداد القادمة

• ا�ستراتيجيات التناف�س .كيف �سترد
على �شركات الت�أمين المناف�سة،
على �سبيل المثال ،عندما يقوم
�شركات الت�أمين المناف�سة بعر�ض
�سعر �أقل من �سعر ال�شركة؟
العدد
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جمل�س ال�ضمان ال�صحي
التعــاونـي ال�سعـــــودي
لمحة تعريفية

ملحة تاريخية عن ال�ضمان ال�صحي
و�أهم مالمح النظامي اململكة العربية ال�سعودية
• نظر ًا لتزايد الطلب على الخدمات
ال�صحية المقدمة من وزارة ال�صحة
وعدم قدرتها على مواكبة هذا الطلب
بزيادة �أعداد الم�ست�شفيات والمراكز
ال�صحية بنف�س الن�سبة� ،إ�ضافة �إلى
تحديات التمويل ...ونظر ًا لأن نظام
الحكم ين�ص على �إلزامية توفير العالج
للمواطنين،وحيث �أن نظام العمل منذ
الثمانينات الهجرية ين�ص على وجوب
تحمل �صاحب العمل عالج موظفية،
فقد �أُتجه �إلى العاملين في القطاع
الخا�ص وفي مرحلته الأولى للعاملين غير
ال�سعوديين وذلك ب�أن يتم تغطيتهم من
خالل �ضمان �صحي يقدم من �شركات
ت�أمين �صحي تعاونية .ثم �صدر قرار
المقام ال�سامي ب�ضم ال�سعوديين العاملين
في القطاع الخا�ص و�أفراد �أ�سرهم وبدء
العمل بذلك في منت�صف عام 2009م.

العام الخامس والثالثون

• �صدر نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوني
في �سنة 1420هـ الموافق 1999م مت�ضمن ًا
عالج غير ال�سعوديين عبر �شركات ت�أمين
�صحي تعاونية م�ساهمة ،ويمكن �إيجاز
هذا النظام في النقاط التالية:
1.1توفير الرعاية ال�صحية لغير ال�سعوديين
و�أفراد �أ�سرهم.
�2.2إن�شاء مجل�س ال�ضمان ال�صحي بع�ضوية
ممثلين على م�ستوى وكيل وزارة من
(الداخلية ،ال�صحة ،العمل ،المالية،
التجارة) ،ممثل عن مجل�س الغرف
التجارية ،ممثل عن �شركات الت�أمين،
ممثل عن القطاع ال�صحي الخا�ص،
ممثلين �إثنين عن القطاعات ال�صحية
الحكومية الأخرى.
3.3تكمن مهام المجل�س الإ�شراف على تطبيق
النظام �إ�ضافة �إلى مهام �أخرى منها:
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الأمين العام لمجل�س ال�ضمان ال�صحى

• �إعداد الالئحة التنفيذية المنظمة
لكافة �أعمال الت�أمين ال�صحي وتنظيم
عالقات ال�شركاء.
• �إ�صدار القرارات الالزمة لتنظيم الأمور
المتغيرة.
• تحديد ن�سبة م�ساهمة العامل و�صاحب
العمل في قيمة الإ�شتراك.
• ت�أهيل �شركات الت�أمين لممار�سة �أعمال
الت�أمين ال�صحي.
• �إعتماد المرافق ال�صحية لتقديم خدمة
الت�أمين ال�صحي.
4.4يكون التطبيق بالتدريج وعلى مراحل
مع ربط الت�أمين ال�صحي بالإقامة في
الإ�صدار �أو التجديد.
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5.5المجل�س م�ستقل مالي ًا و�إداري ًا حيث تغطى
م�صروفاته من �إيراداته.
6.6تتولى وزارة ال�صحة مراقبة جودة
الخدمات الطبية المقدمة.
• بد�أ العمل في المجل�س في بداية عام
1421هـ ثم تم �إن�شاء الأمانة في نهاية عام
1421هـ (منت�صف عام 2001م تقريب ًا)
• �إ�صدار المجل�س الئحته التنفيذية الأولى
بتاريخ 1423/03/27هـ �إحتوت على ت�أهيل
�شركات الت�أمين مبدئي ًا وعلى �أن تقوم
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بدور
الم�ساعد نظر ًا لإخت�صا�صها في الرقابة
المالية على ال�شركات المالية.
• �صدر عام 1423هـ 2003 -م نظام مراقبة
�شركات الت�أمين التعاوني والذي �أعطى
ر�سمي ًا للم�ؤ�س�سة حق الرقابة على �شركات
الت�أمين بحيث �أ�صبح دورها ر�سمي ًا على
�شركات الت�أمين ال�صحي في الجانب
الرقابي المالي وا�ستمر المجل�س في دوره
الرقابي على �شركات الت�أمين ال�صحي من
الناحية الفنية والتقنية.

• �إذا لم ي�شترك �صاحب العمل �أو لم يقم
بدفع �أق�ساط ال�ضمان ال�صحي التعاوني
عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا
النظام و�أفراد �أ�سرته الم�شمولين معه
بوثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوني ،الزم
بدفع جميع الأق�ساط الواجبة ال�سداد،
�إ�ضافة �إلى دفع غرامة مالية ال تزيد على
قيمة اال�شتراك ال�سنوي عن كل فرد مع
جواز حرمانه من ا�ستقدام العمال لفترة
دائمة �أو م�ؤقتة .وتحدد الالئحة التنفيذية
الجهة التي تدفع �إليها الأق�ساط الواجبة
ال�سداد في هذا الحالة.
• �إذا �أخلت �أي من �شركات الت�أمين
التعاوني ب�أي من التزاماتها المحددة
في وثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوني،

�ألزمت بالوفاء بهذه االلتزامات
وبالتعوي�ض عما ن�ش�أ عن الإخالل بها
من �أ�ضرار� ،إ�ضافة �إلى دفع غرامة ال
تزيد على خم�سة �آالف ريال عن كل فرد
م�شمول بالوثيقة محل المخالفة.
• ت�شكل بقرار من رئي�س مجل�س ال�ضمان
ال�صحي لجنة �أو �أكثر ويكون فيها
ممثلين من عدة جهات ،وزارة الداخلية،
وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،وزارة
العدل ،وزارة المالية واالقت�صاد الوطني،
وزارة ال�صحة ،وزارة التجارة ،وتخت�ص
هذه اللجنة بالنظر في مخالفات �أحكام
هذا النظام واقتراح الجزاء المنا�سب،
ويوقع الجزاء بقرار من رئي�س مجل�س
ال�ضمان ال�صحي ،تحدد الالئحة
التنفيذية كيفية هذه اللجنة.

• بد�أ تطبيق ال�ضمان ال�صحي على غير
ال�سعوديين في منت�صف عام 2006م بعد
اكتمال منظومة اللوائح ومنظومة الربط
الإلكتروني بين �شركات الت�أمين ال�صحي
والمجل�س ومركز المعلومات الوطني
والإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية
• تدرج التطبيق حتى اكتملت المنظومة
لل�شركات والم�ؤ�س�سات التي تملك حتى عدد
( )1عامل وذلك بمنت�صف عام 2008م.
• �صدر قرار المقام ال�سامي ب�ضم ال�سعوديين
العاملين في القطاع الخا�ص و�أفراد �أ�سرهم
وبدء العمل بذلك في منت�صف عام 2009م.
• �أ�صدر المجل�س تعديلين على الالئحة
التنفيذية عام 1430هـ وعام 1435هـ لمواكبة
التغيير في ال�سوق ومتطلباته و�سيعمل في
الدورة ال�ساد�سة على �إعداد وتنفيذ التعديل
الثالث لالئحة.

Saudi
Arabia

7.7المادة  14من نظام ال�ضمان ال�صحي
التعاوني (مخالفات النظام)
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الأمانة العامة

الأمانة العامة قيمنا

الأمانة العامة � -إ�سرتاتيجية املجل�س  - 2020الر�ؤية و الر�سالة و الأهداف
الر�ؤيـــــة

�أن يكون المجل�س جهه رائدة في
رفع م�ستوى الحالة ال�صحية للفئات
الم�ستهدفة بالت�أمين ال�صحي.
To be a pioneer in elevating the health
status of the targeted population with
health insurance.

العام الخامس والثالثون

الر�سالــــــــة
• حماية حقوق الم�ؤمن لهم ال�صحية الت�أمينية والتميز في تقديم خدمات العمالء.
• تقديم الخدمات التنظيمية والرقابية وتعزيزها من خالل الإمكانات الرقمية.
• دعم تطوير �صناعة الت�أمين ال�صحي و�ضمان اال�ستدامة على المدى الطويل.

• 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.
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الأمانة العامة  -النظام املايل
ُبنى النظام المالي في المجل�س:
• وفق الأ�س�س التجارية و المبادىء المتعارف عليها في ال�شركات والم�ؤ�س�سات التجارية والتي
تطبق مبد�أ �إ�ستقالل الدورات المالية وقاعدة الإ�ستحقاق ال�سنوي ووفقا للوائح والقرارات
ال�صادرة المعمول بها في المجل�س وتم�شي ًا مع الأنظمة ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين.

�إال �أن المجل�س جهة ال تهدف الى الربح (وبالتالي قوائمها المالية تظهر
الفائ�ض �أو العجز ولي�س الربح �أو الخ�سارة).

الأمانة العامة  -الهيكل التنظيمي

واجبات املجل�س و �أمانته العامة
واجبات المجل�س و�أمانته العامة
1.1ت�أهيل �شركات الت�أمين ال�صحي التعاونــي.
2.2اعتماد مقدمي خدمات الرعاية
ال�صحية للت�أكد من جاهزيتهم للعمل
تحت مظلة المجل�س للتعاقد مع �شركات
الت�أمين ال�صحي الم�ؤهلة من المجل�س.
3.3ت�أهيل �شركات �إدارة المط ــالبـ ـ ــات الطبية.
4.4متابعة �إلتزام ال�شرائح الم�ستهدفة
بالتغطية الت�أمينية ح�سب المراحل
المتدرجة التي �أقرها المجل�س،

والتن�سيق المبا�شر مع كافة �شركاء
الت�أمين ال�صحي.
5.5متابعة تطبيق معايير الجودة النوعية
الوطنية عبر المركز ال�سعودي العتماد
المن�ش�آت ال�صحية حالي ًا و�إعتماد
معايير الجودة العالمية ك�أ�سا�س العتماد
الم�ست�شفيات بد ًء من عام 2018م.
6.6متابعة االلتزام بالعمل بوثيقة ال�ضمان
ال�صحي التعاوني الموحدة.

7.7متابعة تطبيق معايير الموافقات على
تحمل تكاليف العالج.
8.8متابعة تطبيق العمل بالنماذج الموحدة
للمطالبات والموافقات و الفوترة.
9.9متابعة النظر والف�صل فيما قد ين�ش�أ بين
�أطراف العالقة الت�أمينية من خالفات.
1010متابعة التطورات �سواء على م�ستوى
�سوق الت�أمين ال�صحي �أو على م�ستوى
التغطية الطبية.
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نظرة على �سوق الت�أمني ال�صحي ملنت�صف عام 2018م
�سوق الت�أمين ال�صحي كما في منت�صف عام 2018م
م�ؤ�شرات الت�أمين ال�صحى

مالحظات

• تعزيز انت�شار الت�أمين الطبي
من خالل فر�ض وتو�سيع الت�أمين
الإلزامي لعدد متزايد من ال�شرائح
الم�ؤهلة.
• خلق �سوق ت�أمين �صحي جذاب من
خالل حماية حقوق �أ�صحاب الم�صلحة
الرئي�سيين.

• تعزيز اال�ستدامة المالية لنظام الرعاية
ال�صحية في المملكة العربية ال�سعودية
عن طريق تقليل العبء المالي على وزارة
ال�صحة.

العام الخامس والثالثون
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�أبرز �إنجازات المجل�س بالأرقام منذ بداية التطبيق  2006وحتى منت�صف عام 2018م
يو�ضح الجدول �أدناه بع�ض الحقائق و الأرقام :

�أهم �إجنازات املجل�س و �أمانته العامة حتى منت�صف عام 2018م
1.1التطبيق على معظم ال�شرائح الم�ستهدفة.

خطة التنفيذ
�2.2إ�صدار الالئحة التنفيذية ثم تعديلها
مرتين �إ�ستجابة لمتطلبات وتغيرات ال�سوق.
3.3زيادة ال�سقف الأعلى للتغطية لي�صل �إلى
 500,000ريال بدال من  250,000ريال مع
�إ�ضافة بنود التغطية الطبية الت�أمينية
مثل (تكاليف حالة التوحد بحد �أق�صى
 ،15,000ال�سماعات الطبية بحد �أق�صى
 6000ريال ،الغ�سيل الكلوي بحد �أق�صى
 100,000ريال ،حالة الإعاقة بحد �أق�صى
 100,000ريال) ،وتم التعديل الثالث
للوثيقة الموحدة التي بدء العمل بها

2018/07/01م بهدف التحول من التغطية
الت�أمينية الى التغطية ال�صحية والتي
�شملت (برنامج التح�صينات لفيرو�س
االلتهاب التنف�سي المخلوي  ،RSVوتغطية
الفح�ص المبكر للإعاقة ال�سمعية
وبرنامج ت�شوهات القلب الخلقية الحرجة
لجميع المواليد ،تغطية عمليات جراحة
ال�سمنة المفرطة ،وتغطية حليب الأطفال
مجان ًا للر�ضع المحتاجين �إليه طبي ًا حتى
عمر �24شهر ًا ،تغطية تكاليف معالجة
ال�صدفية ،تغطية الحاالت النف�سية

الحادة ،زيادة تغطية تكاليف حاالت
التلف في �صمامات القلب المكت�سبة،
تغطية المواليد الجدد على وثيقة الأم
بحد �أق�صى  30يوم ًا من تاريخ الوالدة،
وكذلك تم تعديل ن�سبة التحمل).
4.4توعية الم�ستفيدين بنظام ال�ضمان
ال�صحي بحمالت �إعالمية بدء بها
من قبل مرحلة التطبيق وكان �شعارها
«الأهم �صحتك».

العدد

35

139

5.5تنفيذ خطط توعوية م�ستمرة منذ بدء
التطبيق ،لتوعية الم�ستفيدين بحقوقهم
و المنافع و اال�ستثناءات المرافقة من
هذا النظام و�شعارها « وعي ت�أميني
�أمثل ل�صحة �أف�ضل».
6.6تح�ضير �سوق الت�أمين ال�صحي
با�ستخدام لغة موحدة عبر قامو�س
الت�أمين لمجل�س ال�ضمان ال�صحي
()| 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

1515الح�صول على �شهادة االيزو لإدارة
المواطنة العاملة في القطاع الخا�ص.
الجودة ( .)ISO 9001
1010الحد من االحتيال و �سوء اال�ستخدام
(من خالل الحلول الإلكترونية) (نظام 1616تطبيق برنامج البنية الم�ؤ�س�سية لأعمال
المجل�س.
الوثائق المطور) و الذي يمكن من التحقق
من البيانات (رقم الهوية،الجن�س،
العمر ،الخ) من خالل التعاون المبا�شر
مع المركز الوطني للمعلومات.
1111التن�سيق مع القطاع الخا�ص و القطاع
الحكومي لزيادة ال�سعة الت�شغيلية ،على
�سبيل المثال وقع المجل�س مذكرة تفاهم
مع وزارة ال�صحة لإعتماد ( )200مرفق
�صحي تابع لوزارة ال�صحة خالل عام
2016م لتقديم خدمات الت�أمين ال�صحي
و على الأخ�ص في المناطق النائية.

�7.7إ�صدار خدمة التحقق من توفر الت�أمين 1212االنتهاء من المرحلة الأولى «التح�ضيرية»
لبرنامج تبادل التعامالت الإلكترونية
ال�صحي لطالبي العالج من مقدمي
(.)SHIB
الخدمات ال�صحية للقطاع العام
8.8الت�أمين ال�صحي الإلزامي على الزائرين 1313زيادة عدد مقدمي الخدمة لت�صل �إلى
 5100بمنت�صف  2018بزيادة ()%515
وذلك لتقديم الرعاية ال�صحية للقادمين
عن  989مقدم خدمة لعام .2006
من المملكة بغر�ض الزيارة �أو غر�ض المرور
1414الح�صول على �شهادة االيزو لأمن
من خالل تفعيل الخدمات الإلكترونية.
المعلومات (.)ISO27001
9.9تفعيل �إلزام الت�أمين ال�صحي على �أبناء

م�شاريع املجل�س احلالية
وامل�ستقبليه

م�شاريع المجل�س الحالية:
• م�شروع الوثيقة الموحدة «الق�ضاء
على الت�أمين الغير حقيقي».
• �إ�ضافة �شرائح جديدة للت�أمين
ال�صحي على الزائرين.
• زيادة عدد مقدمي الخدمة للمرافق
ال�صحية الحكومية .
• الم�شاركة في درا�سات الت�أمين
ال�صحي على ال�سعوديين.
• درا�سة البدائل للتغطية الطبية على
المعتمرين.
• تطوير �آلية الإ�شراف على مقدمي
الخدمة.
م�شاريع المجل�س الم�ستقبلية:
• ت�سعير الخدمات (.)DRG’s
• �آلية الحد من التركز.
• تطوير �آلية التحقق من المري�ض.
• الم�ست�شار الطبي «ر�أي طبي ثاني».
• تكامل الخدمات ل�شبكة المجل�س
(الإعتماد خالل � 4ساعات).
• ت�صنيف و �إعتماد الأطباء للعمل
بالت�أمين ال�صحي .
• تحديد م�ستويات الطوارئ على
النظام الكندي.
• اللجنة الدائمة.
• �آلية ت�سديد المطالبات و مركز
ال�صلح والت�سويات.

العام الخامس والثالثون
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برنامج التعامالت
الإلكرتونية ()SHIB
الو�ضع الحالي
• اختالف �أ�ساليب معالجة المطالبات
• �صعوبة الإ�شراف على �أطراف
العالقة الت�أمينية.
• �صعوبة توفير تقارير ومعلومات.
• �صعوبة اكت�شاف التحايل.
• اختالف ت�صميم الر�سائل المتبادلة.
• تعدد نقاط الدخول للبيانات ونق�ص
في معايير �أمن المعلومات.
• م�شاكل تحديد هوية الم�ؤمن له.
• اختالف الم�صطلحات و معايير
الترميز.
م�شروع تبادالت التعامالت
الإلكترونية للت�أمين ال�صحي
ال�سعودي SHIB-
هو نظام الكتروني م�صمم ب�أ�سلوب �أعمال
�إلى �أعمال ( )B2Bمبني على المعايير
الموحدة لتبادل تعامالت الت�أمين ال�صحي
بكفاءة وفعالية عالية لجميع �أطراف
العالقة (مجل�س ال�ضمان ال�صحي،
�شركات الت�أمين ،مقدمي الخدمة
ال�صحية) في قطاع الت�أمين ال�صحي

يعتمد على:
• معايير للر�سائل وتبادل المعلومات.
• توحيد الترميز لجميع المعلومات
المعالجة.
• نظم معالجة �آلية ل�شركات الت�أمين
و مقدمي الخدمة ال�صحية.
• تحقق مركزي ،تحديد و تحليل
التحايل
نظرا لأثر ونطاق الم�شروع ،ف�إن م�شروع
 SHIBيعتبر م�شروع وطني متميز.

الو�ضع امل�ستهدف

• تنظيم الإ�شراف على �أطراف العالقة
الت�أمينية.
• تنظيم الحوكمة.
• ا�ستمرارية الأعمال.
• تحديد و تحليل التحايل.
• توفير تقارير ومعلومات.
• الدخول الموحد للبيانات و ا�ستخدام
معايير �أمن المعلومات.
• توحيد ت�صميم الر�سائل المتبادلة.
• توحيد الترميز ال�صحي.
• توحيد تحديد الم�ؤمن له.

العدد
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التأميـن والعبوديــة
ف�صل بغي�ض في تاريخ الت�أمين الر�أ�سمالى

ن�شرت �أ�ص ً
ال في مجلة الثقافة الجديدة ،العدد  ،399-398تموز

مصباح كمال

�إن الدول الر�أ�سمالية الحديثة هي
ُ
تاريخ من العبودية و�إبادة
نتيجة
ٍ
ال�شعوب والعنف واال�ستغالل،
ال ّ
الرعب فيه عن ال�صين
يقل
ُ
�أيام ماو ت�سي تونغ �أو االتحاد
ال�سوفييتي �أيام �ستالين .لقد
ُولد النظام الر�أ�سمالي هو الآخر
ممزوج ًا بالدم والدموع ،ولكنه،
بخالف ال�ستالينية والماوية،
عا�ش مدة �أطول وكافية لين�سى
جزء ًا كبير ًا من تلك الأهوال.

ت ّري �إيغلتون ،لماذا كان مارك�س
ُم ِح ّق ًا ،)2011( ،الف�صل الثاني� ،ص
 13-12في الأ�صل الإنكليزي للكتاب.
ترجمه عن الألمانية� :إرينا داوود،
ماجد داوود ،طرطو�س-الرمال
الذهبية� ،2014-2013 ،سورية

العام الخامس والثالثون

واحدة من الأهوال والمجازر
المرتبطة بها التي لم يذكرها
تيري �إيغلتون بالن�ص هو تجارة
العبيد (الهولوكو�ست الأفريقي)
عبر الأطل�سي بين الدول الأوروبية
الكولونيالية (بريطانيا ،فرن�سا،
�إ�سبانيا ،البرتغال وغيرها) وجزر الهند
الغربية والبرازيل و�أمريكا ال�شمالية.
المثل الأ�شهر في هذا الهولوكو�ست
هو رمي العبيد في البحر من على
ظهر ال�سفينة زونغ عام  ،1781وهو ما
�سنحاول �أن نعر�ضه في هذه الورقة
من منظور الت�أمين ،مع الت�أكيد على
�أننا ال ندعي ب�أن هذه الورقة ترقى �إلى
بحث تاريخي في الم�صادر.
سكوت الكتابات التأمينية
عن تأمين تجارة العبيد

نزعم �أن الت�أمين على العبيد كب�ضاعة
�أو القتل الجماعي للأفارقة لم يلقَ عناية
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في الكتابات الت�أمينية ،فهذا النوع من
الت�أمين وما ارتبط به من رمي الب�شر
في البحر ال يجد له ذكر ًا ،ح�سب علمنا،
في الكتابات الت�أمينية العربية  ،وحتى
الكتب المو�ضوعة باللغة الإنكليزية عن
الت�أمين ،وخا�صة الت�أمين البحري وتاريخ
�سوق لويدز ،ال تذكرها  .لكننا نجد
�إ�شارات مهمة لها في كتاب �أريك وليامز
الر�أ�سمالية والعبودية  .ونجد عر� ًضا
لها �أي� ًضا في كتاب عن تاريخ الت�أمين
و�إعادة الت�أمين ودرا�سة موثقة عنها .
وهناك كتاب مهم لم�ؤرخ متخ�ص�ص
بتاريخ تجارة العبيد الثالثية الأبعاد عبر
الأطل�سي (�أوروبا� ،أفريقيا الغربية ،جزر
الهند الغربية/ال�ساحل ال�شرقي لأمريكا
ال�شمالية) مك ّر�س للمو�ضوع يتناول جوانب
مختلفة ومنها الجانب الت�أميني  .وقد
اعتمدنا على هذه الم�صادر في �إعداد
وكتابة هذه الورقة.
()1

()2

()3

()5

()4

()6
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الخلفية العامة

�إهمال الكتابات الت�أمينية الن�شغال
�صناعة الت�أمين بالت�أمين على العبيد
وال�سفن التي كانت تنقلهم والفظاعات
المرتبطة بها  -رمي العبيد المختطفين
في البحر  - jettisonالذي بد�أ في القرن
الخام�س ع�شر وتزامن مع ظهور النظام
الر�أ�سمالي ،مدعاة للت�سا�ؤل .ترى هل �أن
�سبب هذا الإهمال هو الخجل من �إبراز
هذا الف�صل الكريه في تاريخ الت�أمين
رغم �أن المح�صلة النهائية كان رف�ض
مكتتبي الت�أمين لتعوي�ض �أ�صحاب ال�سفينة
زونغ؟ لقد كان مكتتبو الت�أمين جزء ًا من
النظام ال�سائد وقيمه وممار�ساته ومن
الم�شاركين في تجارة العبيد من خالل
توفير الحماية الت�أمينية لهذه التجارة.
وتاريخي ًا ،ترجع العالقة بين الت�أمين
ونظام العبودية �إلى ما قبل القرن ال�سابع
ع�شر� ،أي قبل ت�سليع العبيد ،كما ي�ؤكد
م�ؤرخ متخ�ص�ص .
يقول وليامز �إن جميع الطبقات في
المجتمع الإنكليزي قبل  1783كانت ت�شكل
جبهة موحدة فيما يتعلق بتجارة العبيد.
فالتاج ،والحكومة ،والكني�سة ،والر�أي
العام عموم ًا� ،ساندت تجارة العبيد.
نعم ،كانت هناك بع�ض االحتجاجات �إال
�أنها لم تكن ف ّعالة�( .ص  .)39ويذكر في
نف�س ال�صفحة �أن حملة للتجارة بالعبيد
انطلقت برعاية من الملكة �إليزابيث
الأولى (.)1533-1603
يربط �أريك وليامز بين تجارة العبيد عبر
الأطل�سي ومختلف ال�صناعات والخدمات
المالية وغيرها ومنها الت�أمين (�ص.)59
ويذكر �أن لويدز ،كغيرها من �شركات
الت�أمين ،كانت تقوم بالت�أمين على
العبيد وعلى ال�سفن التي كانت تنقلهم
عبر الأطل�سي ،وكانت مهتمة ب�شكل قوي
بالأحكام القانونية المتعلقة بتحديد
«الوفاة لأ�سباب طبيعية» و «الأخطار
()7

البحرية» �أثناء المجازفة البحرية.
(�ص  .)104االقتبا�س التالي من كتاب
ن�شر �أواخر القرن الثامن ع�شر يلقي
الكثير من ال�ضوء على هذا االهتمام:
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.

يتحمل الم� ِؤمن (�شركة الت�أمين) بنف�سه
خطر خ�سارة العبيد �أو القب�ض عليهم �أو
موتهم �أو �أي حادث �آخر ال يمكن تجنبه
يتعر�ضون له :ولكن من المفتر�ض دائم ًا
�أن الموت الطبيعي ُي�ستثنى من ذلك- :
ويعنى بالموت الطبيعي ،لي�س فقط عندما
يكون (الموت) ب�سبب اعتالل في ال�صحة
�أو المر�ض ،ولكن �أي� ًضا عندما ُينهي
الأ�سير (العبد) حياته ب�سبب الي�أ�س،
الذي يحدث في كثير من الأحيان:
ولكن عندما ُيقتل العبيد� ،أو ُيلقون في
البحر لقمع تمرد من جانبهم ،فعلى
الم�ؤمنين (�شركات الت�أمين)اال�ستجابة
(لطالب التعوي�ض) .
()8

ولنا �أن ن�شير بعجالة �إلى �أن المناخ الفكري
في �إنجلترا كان منا�صر ًا لتجارة العبيد
من خالل النظرة الدونية لغير البي�ض،
كما هو الحال مع الفيل�سوف التجريبي
الإنجليزي جون لوك ( )1704-1632الذي
كان م�ساهم ًا في ال�شركة الأفريقية
الملكية  Royal African Companyالتي
تخ�ص�صت في تجارة العبيد ومن ثم
الذهب والعاج ،والفيل�سوف واالقت�صادي
والم�ؤرخ الأ�سكتلندي ديفيد هيوم
) .(1776-1711وال�سيا�سي والفيل�سوف
�أدموند بيرك (. )1793-1723
()9

قضية زونغ:
رمي العبيد في البحر

في العام  1781ا�شترى قبطان ًا يعمل
لدى وليم كرك�سون � ،William Gregsonأحد
الم�شتغلين في تجارة العبيد في مدينة
ليفيربول البريطانية� ،سفينة �شراعية
هولندية لنقل العبيد كانت محتجزة في
�ساحل الذهب وتحمل ا�سم زورغ ،Zorgue
نيابة عن كرك�سون و�شركائه .وقبل �أن
تبد�أ ال�سفينة في تجارة العبيد َّتم تغيير
ا�سمها لتكون زونغ .Zong
بد�أت زونغ رحلتها من �ساو تومي Sao Tome
في غرب �أفريقيا متجهة عبر المحيط
الأطل�سي نحو جامايكا وعلى متنها  442من
العبيد الأفارقة و  17مالح ًا ب�إمرة القبطان
لوك كولنغوود  .Luke Collingwoodب�سبب
تع ُّر�ض ال�سفينة لرياح غير مواتية وخط�أ
مالحي فقد ا�ستغرقت رحلتها  108يوم ًا
بد ًال من  61يوم ًا .ولكن قبل ثالثة �أ�سابيع
من و�صولها �إلى محطتها النهائية ف�إن 7
من مالحي ال�سفينة و  62عبد ًا ماتوا ب�سبب
�سوء التغذية والمر�ض .كما �أن الع�شرات
من العبيد كانوا يعانون من الأمرا�ض
ومعر�ضون للموت ب�سببها .وعند اكت�شاف
�شحة مياه ال�شرب على متن ال�سفينة
قرر القبطان كولنغوود �إنقاذ �أكبر عدد
من مالحيه والب�ضاعة الب�شرية ب�إ�صدار
الأمر لرجاله الختيار العبيد الأكثر مر� ًضا
ورميهم في البحر .وهكذا وخالل ثالثة
�أيام تم قتل  132عبد ًا .هذه هي الخطوط
العامة للق�ضية لكن التف�صيالت التي
يعر�ضها لم�ؤرخون تر�سم �صورة �أكثر
تعقيد ًا الختيار قبطان ال�سفينة وم�ساعديه
والمالحين والتعامل مع العبيد على ظهر
ال�سفينة.
كان القبطان يعرف ب�أن مكتتبي الت�أمين
البحري يدفعون التعوي�ض في حالة رمي
الب�ضاعة في البحر  jettisonمن �أجل
العدد
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�إنقاذ ال�سفينة والمالحين .الرمي في
البحر �إجراء مالحي قديم و�أحد الأ�شكال
الب�سيطة لما يعرف با�سم العوارية
العمومية  general averageويعتبر من
الحوادث التي تغطيها وثيقة اللويدز
الكال�سيكية  .وكما جاء في درا�سة
حديثة« :يتحقق حادث الرمي في البحر
عندما يقوم ربان ال�سفينة برمي ق�سم من
الب�ضاعة في البحر تحت �ضغط �أحوال
طارئة لتفادي غرق ال�سفينة� ،أو لت�صحيح
توازنها الذي اختل ب�سبب تعر�ضها للأنواء
البحرية� ،أو لمنع وقوع تلك الأموال في
�أيدي دولة عدوة .وكان العبيد يعتبرون
بب�ساطة ب�ضاعة كالأخ�شاب والمعادن
والحيوانات .ولذلك كان رميهم في
البحر ،في حالة تعر�ض ال�سفينة لخطر
ما ،مو�ضوع ًا للتعوي�ض بموجب غطاء
وثيقة الت�أمين المعتمدة لدى لويدز ،لكن
هذه الوثيقة لم تكن تغطي حاالت الوفاة
الطبيعية �أو الب�ضائع القابلة للتلف ب�سبب
طبيعتها كالفواكه.
()10

()11

لقد ا�ستقرت الممار�سة �آنذاك على
�أن الأفارقة الذين يموتون ب�شكل طبيعي
 ب�سبب المر�ض �أو �سوء التغذية �أو �سوءالمعاملة �أو الي�أ�س  -لم يكونوا ي�شكلون
مو�ضوع ًا للمطالبة بالتعوي�ض عن وفاتهم.
لكن قتلهم ب�سبب تمردهم كان قاب ًال
للتعوي�ض بالمبلغ الم�ؤمن عليهم كب�ضاعة.
كانت �صياغة وثيقة لويدز للت�أمين
البحري معقدة وفيها تكرار ،ولفائدة
العام الخامس والثالثون

القراء نقتب�س الن�ص الإنجليزي
متبوع ًا بترجمتنا له.

()12

Touching the Adventure and Perils which
we the Assurers are contented to bear and

الأخرى والخ�سائر والمحن التي تُلحق
الأذى �أو ال�ضرر �أو الأ�ضرار بالب�ضائع
وال�سلع وال�سفن المذكورة ،وما �إلى ذلك،
�أو �أي جزء منها( .الت�أكيد من عندنا)

do take upon us in this Voyage, they are
of the Seas, men-of-War, Fire, Enemies,
Pirates, Rovers, Thieves, Jettison, Letters

مطالبــة أصحــاب السفينــة زونــغ
بتعويضهم عن رمي العبيد في البحر

detainments of all Kings, Princes and

عندما و�صلت ال�سفينة زونغ �إلى
ميناء ليفيربول تقدم �أ�صحابها بمطالبة
لتعوي�ضهم بواقع  30جنيه �إ�سترليني عن
كل عبد ُرمي في البحر ،وكانت حجتهم
�أن قبطان ال�سفينة �أ�ضطر �إلى رميهم
ب�سبب نق�ص مياه ال�شرب� ،أي �أن ما قام
به كان من باب ال�ضرورة -الت�ضحية
بالبع�ض لإنقاذ البع�ض الآخر .رف�ض
مكتتبو الت�أمين المطالبة فلج�أ �أ�صحاب
ال�سفينة �إلى المحكمة التي ق�ضت ل�صالح
�أ�صحاب ال�سفن ،لكن محام المكتتبين
�أثاروا م�س�ألة فنية تتعلق باختفاء
�سجالت ال�سفينة و�أن المطالبة تنطوي
على غ�ش لتحميل المكتتبين كلفة خ�سارة
رحلة بحرية غير مربحة .كما ا�ستدعوا
االعتبارات الإن�سانية وحقوق الإن�سان
لدعم موقفهم الذي �أثار نقا�ش ًا حامي ًا
بين النا�س واعتبار رمي العبيد مجزرة
ولي�س مجرد رمي ب�ضاعة م�شحونة من
ال�سفينة .وانتهت ق�ضية كرك�سون �ضد
جلبرت  Gregson v. Gilbertلتعر�ض ثانية
�أمام المحكمة العليا ،ولكنها لم تنجح
وتخ ّلى �أ�صحاب ال�سفينة

of Mart and Counter-Mart, Surprisals,
Takings at Sea, Arrests, Restraints 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

(ن�ضمن بهذا) نحن الم�ؤمنون ما له
عالقة بالمجازفة (البحرية) والأخطار
التي ارت�ضينا تحملها ون�أخذها على
عاتقنا في هذه الرحلة ،وهي (�أخطار)
البحار ،رجال الحرب ،الحريق ،الأعداء،
القرا�صنـ ـ ــة ،روف ـ ـ ـ ــرز (القرا�صن ــة)،
الل�صو�ص ،الرمي في البحر ،خطابات
التفوي�ض بمهاجمة �سفن العدو وخطابات
التفوي�ض باالنتقام من �سفن دولة معتدية،
اال�ستيالء على ال�سفن بالقوة �أو َ
ال�ش َرك،
توقيف ال�سفينة في ميناء ،القب�ض،
الإيقاف والمنع واالحتجاز من جميع
الملوك والأمراء وال�شعوب( ،العائدة)
لأية �أمة وفي �أية حالة وب�أية �صفة ،خيانة
ال ُر ّبان والمالحين ،وجميع الأخطار
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عنها ب�سبب ال�شكوك الكثيرة التي �أثيرت
على �سوء ت�صرف القبطان والظروف
المحيطة بدعوى نق�ص مياه ال�شرب
(�سقوط الأمطار �أثناء انحراف الرحلة
عن م�سارها وتوفر ف�ضل من الماء
بعد و�صول ال�سفينة �إلى نهاية رحلتها)
واختفاء �سجالت ال�سفينة �إ�ضافة �إلى
ال�ضغط الم�ستمر لدعاة �إلغاء العبودية.
يجمع الكتاب المتخ�ص�صون على �أن
اال�ستفادة من غطاء وثيقة الت�أمين
الخا�صة بال�سفينة زونغ كانت الدافع
وراء فعل القتل الجماعي للأفارقة.
لو كانت �شحة ماء ال�شرب المتوفر
هو ال�سبب ،لماذا لم يتم الإبقاء على
حياة الأفارقة؟ لأن ذلك كان �سي�ؤدي
�إلى وفاة البع�ض منهم �أو معظمهم
قبل الو�صول �إلى جاميكا ،وبالتالي ف�إن
�أ�صحاب ال�سفينة ،تجار العبيد ،لن
يتمكنوا من المطالبة بالتعوي�ض عن
وفاتهم (وفاة طبيعي) في حين �أن رمي

 132منهم في عر�ض البحر يم ّكنهم من
الح�صول على تعوي�ض بمقدار  30جنيه
ا�ستيرلني لكل واحد منهم.
من مفارقات هذه الق�ضية لجوء محامي
المكتتبي ـ ــن (ثالثـ ـ ـ ــة محاميـ ــن) �إلى
اعتبارات �إن�سانية لرد دعوى المطالبة
بالتعوي�ض في زمن كانت فيه مفاهيم
حقوق الإن�سان ال تمتد لغير البي�ض .وهم
في ذلك كانوا متوافقين مع دعاة �إلغاء
العبودية .ومن المفارقات �أي� ًضا �أن
دعوى المطالبة بالتعوي�ض �أمام
المحكمة ُردت على �أ�سا�س �أنها
قائمة على الغ�ش ولي�س القتل
العمد للأبرياء.

تبين ق�ضية زونغ رواج الت�أمين على
تجارة العبيد في �سوق لويدز بموجب
وثيقتها المطبوعة للت�أمين البحري،
وف ْه ُم �أ�صحاب ال�سفن والتجار لهذه
الوثيقة والخ�سارة التي ال تغطيها
(خ�سارة العبيد ،الب�ضاعة الب�شرية)
لأن �سببها (الوفاة لأ�سباب طبيعية ولي�س
ب�سبب حادث) ال ي�صنف ك�أحد الأخطار
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البحرية في حين �أن رمي الب�ضاعة
الب�شرية ب�سبب التمرد يكون م�ضمون ًا
بموجب الوثيقة .لم تكن هناك مبادئ
�أخالقية تقيد حرية الت�أمين فقد كانت
العبودية تجارة كغيرها من الن�شاطات
التجارية وكان ممار�سو هذه التجارة
بحاجة �إلى وثيقة ت�أمين عليها ل�ضمان
ديمومة عملهم و�أرباحهم.
وتبين الق�ضية �أي� ًضا كيف �أن رئي�س
الق�ضاة ،اللورد مان�سفيلد ،اتخذ موقف ًا
ل�ضمان عدم ت�شوي�ش المبادئ الأ�سا�سية
لعقد الت�أمين رغم �أنه حكم في ق�ضية
�سابقة ( )1772بعدم جواز ترحيل عبد
من �إنجلترا �إلى �أمريكا  .وهكذا
ف�إن حق العبيد في الحياة في ق�ضية
كرك�سون �ضد جلبرت �صار �ضحية على
()14

مذبح الموقف التقني المجرد لرئي�س
الق�ضاة ،اللورد مان�سفيلد ،الذي تر�أ�س
المحكمة في هذه الق�ضية ،عندما قال
«�إن حالة العبيد هي نف�سها كما لو �أن
الخيول قد �ألقيت من على ظهر ال�سفينة
في عر�ض البحر».
تثير ق�ضية زونغ م�س�ألة تحويل الإن�سان
�إلى ملك عيني� ،سلعة ،يمكن اال�ستحواذ
عليه ،وهو قابل للبيع وال�شراء ،ويمكن
الت�أمين عليه .امتالك الب�شر بهذه
ال�صفة يعطي �أ�صحاب الملكية حق
الت�صرف بها كما ي�شا�ؤون .وكما ذكر
نائب المدعي العام في هذه الق�ضية �أمام
المحكمة العليا ف�إن الت�أمين على ال�سفينة
زونغ قد «حدد �أن الأفارقة الم�ؤمن
عليهم هم ب�ضائع وممتلكات ،و�سواء
كان هذا الأمر �صحيح ًا �أو خاطئ ًا ف�إنه
ال عالقة لنا به  ».وكما يبين جيم�س
والڤن ف�إن نائب المدعي العام اختزل
مو�ضوع القتل الجماعي �إلى خيار ب�سيط
وقا�سي وهو� :أن ما حدث في ال�سفينة
زونغ كان �إجراء ًا لتجنب ًا �شر �أكبر .
()15

()16

العام الخامس والثالثون
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إلغاء التأمين على تجارة العبيد

مع ظهور ق�ضية زونغ للعلن ن�ش�أت وتعززت
حركة ن�شطة وقوية في بريطانيا لإلغاء
تجارة العبيد كان من �أ�شهر دعاتها
غرينفيل �شارب (Grenville )1735-1813
 ،Sharpوع�ضو البرلمان وليم ولبرفور�س
(William Wilberforce )1759-1833
الذي ارتبط ا�سمه بقانون �إلغاء تجارة
العبيد  .لقد حاول �شارب �إثارة دعوى
جزائية �ضد �أ�صحاب ال�سفن وطاقمها
�إال �أن قانون الجريمة كما يبدو لم يكن
ينطبق على زونغ ذلك لأنه لم تكن
هناك �سابقة قانونية تق�ضي ب�أن �صفة
الب�شر ال تنتفي عندما يتحولون �إلى
ب�ضاعة م�شحونة في �سفينة .فالعبد بهذا
المقيا�س لي�س �إن�سان ًا بل �سلعة يمكن
الت�صرف بها والت�أمين عليها.
()17

في ظل هذا الو�ضع ف�إن الممار�سات
الت�أمينية المرتبطة بوثيقة لويدز
للت�أمين البحري لم تعد قابلة لل�صمود
�أمام التحول الفكري البطيء الذي بد�أه
دعاة �إلغاء العبودية .وهم بذلك قد
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مهدوا ال�سبيل لتعديل الو�ضع القانوني
والت�أميني.
�إن ما �أثار حنق الداعين لإلغاء العبودية
هي حقيقة �أن القتلة ،تجار العبيد
وبطانتهم ،كانوا يتحدثون علن ًا ع ّما
قاموا به دون �أي خوف من اتهامهم
باقترافهم لجريمة �إبادة جماعية .كان
الأمر �سه ًال عليهم :تقتل �أو ًال العتبارات
تجارية ثم تطالب بالتعوي�ض ،و�إن
رف�ض التعوي�ض تلج�أ �إلى المحكمة .لم
يكن هناك �أي وازع �أخالقي �أو ديني
يردعهم .فتحقيق الربح والتراكم من
تجارة العبيد ي�أتي في المقدمة.
�ألغيت تجارة العبيد ر�سمي ًا في بريطانيا
بموجب قانون �إلغاء تجارة العبيد ل�سنة
 1807وت�ضمن في المادة الأولى منه حظر
التجارة بالعبيد والمادة الخام�سة حظر
الت�أمين على هذه التجارة ومن يمار�سه
يخ�ضع لغرامة  100جنيه �إ�سترليني/
وثالث ــة �أ�ضع ــاف ق�سط الت�أميـ ـ ــن .
ولفائدة القراء نقتب�س الن�ص الإنجليزي
للمادة الخام�سة �أو ًال (للتعرف على
�صياغتها واللغة المماثلة لغة وثيقة لويدز
للت�أمين البحري) متبوع ًا بترجمتنا لها.
()18

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

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.

وبالإ�ضافة �إلى ذلك فقد ُ�ش ّر َع �أنه اعتبار ًا
من وبعد �أول يوم من �شهر مايو �سنة
�ألف وثمانمائة و�سبعة ،ف�إن �إجراء جميع
الت�أمينات �أي ًا كانت على �أو فيما يتعلق ب�أي
تجارة ،تعامل ،حمل ،تحويل ،مناقلة �أو
معامالت �أخرى ت�صبح محظورة بموجب
هذا القانون ،كما �أنها تعتبر محظورة
وتعلن ب�أنها غير قانونية؛ و�إذا كان �أي من
رعايا �صاحب الجاللة� ،أو �أي �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص من المقيمين في هذه المملكة
المتحدة� ،أو داخل �أي من الجزر �أو
الم�ستعمرات �أو المناطق �أو الأقاليم التي
ينتمون �إليها� ،أو في حيازة �أو تحت احتالل
�صاحب الجاللة ،قد قام بمعرفته وعن
ق�صد باالكتتاب �أو �إجراء� ،أو
ت�سبب �أو ا�ستدرج لالكتتاب
بها� ،أو تنفيذها� ،أو
ب�أي
القيام
من هذه

الت�أمينـات غي ــر الم�شروعة �أو الت�أمين،
ف�إنه �أو ف�إنهم �سوف ُيغ ّرمون ويدفعون عن
كل مخالفة مبلغ مائة جنيه عن كل ت�أمين،
وكذلك ثالثة �أ�ضعاف المبلغ المدفوع
�أو المتفق عليه كق�سط ت�أمين لمثل هذا
الت�أمين ،ي�ستخدم ن�صفه من قبل �صاحب
الجاللة وورثته وخلفائه ،والن�صف الآخر
ال�ستخدام �أي �شخ�ص يقوم بالإبالغ وبذل
الهمة والمقا�ضاة ب�ش�أن هذه الت�أمينات.
كانت نهاية الق�ضية على يد محامي
المكتتبين الذين �أقنعوا المحكمة
بالغ�ش الذي تقوم عليه مطالبة �أ�صحاب
ال�سفن ،وبد ًال من متابعة الق�ضية فقد
تخلى �أ�صحاب ال�سفينة عن الق�ضية
دون �صدور حكم من المحكمة.
لقد كانت ق�ضية زونغ حقاً المفتاح
الذي �آذن بنهاية الت�أمين على تجارة
العبودية.
 31ت�شرين الأول

2017

to be effected upon or in respect to
any of the trading, dealing, carrying,
other

or

transshipping,

removing,

Transactions by this Act prohibited,
shall be also prohibited and
;unlawful

be

to

declared

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,
Territories
in

or

or

belonging,

Dominions,
thereunto

His Majesty›s Possession or
Occupation, shall knowingly
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 )11بهاء بهيج �شكري ،المعجم الو�سيط في م�صطلحات و�شروط الت�أمين ،الجزء الثاني (عمان :دار الثقافة للن�شر والتوزيع� ،)2016 ،ص .11-9
)12الن�ص مقتب�س من كتاب جيم�س والڤن� ،ص .114-113
 )13يتناول جيم�س والڤن �أطروحة «ال�ضرورة» في الف�صل الثامن من كتابه:
)14

James Walvin, op cit, p 138-159

تفا�صيل الق�ضية المعروفة با�سم ق�ضية �سومر�ست  Somerset Caseمعرو�ضة في

 ،,p 130-136 James Walvin, op citوكذلكGeoffrey Clark, op cit, p 6

 )15نقال ً عن James Walvin, op cit, p 145
James Walvin, op cit, p 145-146 )16
James Walvin, op cit, passim )17

 )18يمكن قراءة ن�ص هذا القانون با�ستخدام الرابط التالي:
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The new technologies &
Mr. Laurent Montador

Deputy General Director-Caisse
Centrale de-CCR France.

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
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Tech development affects life of every human being

their impact on the development of the insurance industry

العام الخامس والثالثون

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

2018 - ) ديسمبر (كانون األول

48

العام الخامس والثالثون

How AI is being adopted in
insurance

The impact of Live Video in
Insurance

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?

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.
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إعادة هندسة

�أ�ساليب العمل (الهندرة) في قطاع الت�أمين الفل�سطيني و�أثرها على
م�ستوى جودة الأداء الت�شغيلى

إعادة هندسة

�إعداد :زيد ثابت عبد الحليم
كانون �أول 2017

�أ�ساليب العمل (الهندرة) في قطاع الت�أمين الفل�سطيني
و�أثرها على م�ستوى جودة الأداء الت�شغيلى

الفصل األول
المقدمة
 0.1مقدمة

فى �ضوء التقدم الذي تحقق في مجال
التكنولوجيا وفي ثورة االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية ،وما نجم عن ذلك من نتائج
في مجال تلبية متطلبات ال�سوق المعا�صرة
من حيث الجودة والخدمة والتكلفة
والكفاءة ،فقد باتت الحلول المقترحة
للم�شكالت التي تواجهها الأن�شطة التجارية
التقليدية محط ت�سا�ؤل ،وبالتالي فقد
برزت عملية �إعادة هند�سة �أ�ساليب العمل
()Business Process Reengineering (BPR

كمفهوم جديد يمكن �أن يتغير ب�صورة
جذرية الأداء الت�شغيلي في طريق تحقيق
�أهداف العمل وغاياته.
وتعتبر عملية �إعادة هند�سة �أ�ساليب
العمل �أحدى جوانب دورة التغيير
المنظم ،والغر�ض منها هو الح�صول على
�صورة �سريعة (لقطة) لحالة الأعمال
العام الخامس والثالثون

التجارية ،وتقييم نقاط القوة وال�ضعف
في ال�شركة وتحديد �إمكانيات التغيير فيها
(ت�شامبي .)1995 ،وت�شمل عملية �إعادة
هند�سة �أ�ساليب العمل العديد من الجوانب
بما في ذلك العملية الت�شغيلية والثقافة
والبنية التحتية والتكنولوجيا والبنية
التكنولوجية ،والمرافق المادية .وتعتبر
نتائج عملية �إعادة هند�سة العمل تو�صيات
لتطبيق مبادرات التغيير داخل الم�ؤ�س�سة.
وتخت�ص عملية �إعادة الهند�سة بالتغيير،
وبالإ�ضافة لذلك فهي تعني بتحقيق
التوازن بين احتياجات العمالء وبين
الأداء الت�شغيلي ،وذلك لإنجاز �أهداف
العمل وغاياته� .إنها مغامرة لإ�ستك�شاف
الم�ستقبل ،وفي معظم الأحيان هي محاولة
لت�شكيل ذلك الم�ستقبل غير المعروف في
حينه (برا�ش & روملر ،)1990 ،علم ًا ب�أن
الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة يجب �أن تتغير ب�شكل
كبير لتحقيق تح�سينات جذرية في الأداء
والح�صول على ر�ضا العمالء.
في ال�سياق الفل�سطيني ،تعمل العديد
من ال�شركات على معالجة نهج التفكير
50

�إعداد :زيد ثابت عبد الحليم
كانون �أول 2017

مدير �إدارة الت�سويق-ال�شركة العاملية املتحدة-
فل�سطني

الجامد غير الإبداعي داخلها ،والذي
ال يتجاوز حدود �إطار �أعمالها الحالية،
لتحديد لي�س فقط مهمات ال�شركة اليوم،
ولكن لتحديد ما عليها القيام به في
الم�ستقبل .ويتم و�ضع الر�ؤية الإ�ستراتيجية
من قبل المديرين التنفيذيين للم�ؤ�س�سة.
ويمكن من خالل �إعادة هند�سة الأعمال
في هذه ال�شركات تطوير ر�ؤية الإدارة
التنفيذية للم�شاريع الم�ستقبلية ،وذلك
با�ستخدام الكفاءات الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة
باعتبارها اللبنات الأ�سا�سية لتحقيق
الأهداف والغايات وم�ستويات الأداء
الجديدة (تايلور .)1995 ،والنتيجة هي
�صياغة ر�ؤية �إ�ستراتيجية ،و�إ�ستراتيجية
العمل لتحقيق تلك الر�ؤية ،و�إ�ستراتيجية
التكنولوجيا لدعم وتمكين �إ�ستراتيجية
العمل ،وتقديم تعريف لمبادرات التغيير
ذات الأولوية.
ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

 1.1بيان الم�شكلة:

الم�شكلة الرئي�سية لهذه الدرا�سة :ما هي
العوامل الم�ؤثرة في �إعادة هند�سة الأعمال
في قطاع الت�أمين في فل�سطين؟
 2.1هدف الدرا�سة:

تو�سيع معرفتنا حول مفهوم �إعادة هند�سة
الأعمال ،ودوره الهام وتطبيقه في �شركات
الت�أمين في فل�سطين ،وما ي�ؤدي �إليه ذلك
من تغيير جذري في الأداء الت�شغيلي لتحقيق
�أهداف وغايات العمل في القطاع الخا�ص
الفل�سطيني .وبالإ�ضافة �إلى تغيير الوظائف
والمهارات ،ف�إن هذا المفهوم يغير �أي� ًضا
�أ�سلوب عمل الموظفين والطرق التي يفكرون
بها وت�صرفاتهم ومواقفهم مما يعتقدون
�أنه مهم لتحقيق تح�سينات دراماتيكية في
مقايي�س الأداء الدقيقة والمعا�صرة ،مثل
التكلفة ،الجودة ،الخدمة ،وال�سرعة.
 3.1الكلمات المفتاحية:
�إعادة هند�سة العمل :هي �إعادة التفكير

ب�صورة جوهرية ،و�إعادة ت�صميم جذري
لعملية �إدارة العمل لتحقيق تح�سينات
دراماتيكية في مقايي�س الأداء الدقيقة
والمعا�صرة ،مثل التكلفة والجودة والخدمة
وال�سرعة (هامر.)1993 ،
الأ�سا�سية :هي فهم العمليات الأ�سا�سية
لإدارة العمل ،وهي الخطوة الأولى قبل �إعادة
هند�سة العمل� .إذ يجب على رجال الأعمال
طرح الأ�سئلة الأ�سا�سية حول �شركاتهم
وكيفية عملها :لماذا نفعل ما نقوم به؟
ولماذا نفعل ذلك بالطريقة التي نفعلها؟ �إن
طرح هذه الأ�سئلة الأ�سا�سية يقود �إلى فهم
العمليات الأ�سا�سية ،والتفكير في �سبب وجود
القواعد والفر�ضيات القديمة .وغالب ًا ما
تكون تلك القواعد والفر�ضيات غير منا�سبة
ومتقادمة (كافا�سو.)1993 ،
الراديكالية :هي �إعادة الت�صميم
ب�صورة جذرية وتعني تجاهل كل الهياكل
والإجراءات القائمة ،وابتكار طرق جديدة
تماما لإنجاز العمل .والمق�صود ب�إعادة
الهند�سة هو �إعادة �صياغة الأعمال ،وتبد�أ
ب�إعتماد �أ�سلوب يقوم على عدم تبني
فر�ضيت �سابقة �أو الت�سليم التلقائي بالأمور
الجارية( .هارينعتون.)1991 ،

الدراماتيكية� :إعادة هند�سة العمل ال
تتعلق ب�إجراء تح�سينات �أو تعديالت هام�شية
لكنها تتعلق بتحقيق تح�سينات دراماتيكية
في الأداء .وهناك ثالثة �أنواع من ال�شركات
التي تتبنى عموم ًا نهج �إعادة هند�سة العمل،
وهي �أوال ال�شركات التي تجد نف�سها في
ورطة عميقة ولي�س لديها خيار �آخر .وثاني ًا،
ال�شركات التي تجد نف�سها في ورطة ب�سبب
تغير البيئة االقت�صادية المحيطة بها؛
وثالث ًا ،ال�شركات المزدهرة التي ترى �أن
�إعادة هند�سة العمل تمنحها فر�صة لتعزيز
تفوقها على مناف�سيها( .هامر.)1993 ،
العمليات :هي المفهوم الأكثر �أهمية
في �إعادة هند�سة العمل .والمالحظ �أنه
في هيكل الم�ؤ�س�سات التقليدية ،تنق�سم
الم�ؤ�س�سة الواحدة �إلى �إدارات ،ويتم تق�سيم
العمل فيها �إلى مهام ب�سيطة يتم توزيعها
على الإدارات المختلفة .لذا ف�إن طبيعة
التفكير القائم على مفهوم توزيع المهمات
يحتاج �إلى التحول �إلى التفكير القائم على
مفهوم العملية ككل ،وذلك من �أجل توفير
الكفاءة (هامر وت�شامبي.)1993 ،
� 4.1أ�سئلة الدرا�سة:

�أ�سئلة البحث المحددة التي �سيتم الرد
عليها هي:
 .1ما هي عملية �إعادة هند�سة �أ�ساليب
العمل ( )BPRفي �شركات الت�أمين.
 .2ما هي العوامل الم�ستخدمة لدرا�سة
ت�أثير عملية �إعادة هند�سة �أ�ساليب
العمل في �شركات الت�أمين؟
 .3كيف يمكن ل�شركات الت�أمين �أن تزيد
من نوعية الخدمة التي تقدمها؟
 .4هل ت�ؤدي عملية �إعادة هند�سة �أ�ساليب
العمل في القطاع الخا�ص الفل�سطيني
�إلى تح�سين العمليات؟
� 5.1أهمية الدرا�سة:

تعتبر هذه الدرا�سة مهمة جد ًا من عدة
نواحي بالن�سبة للأداء الت�شغيلي للعاملين في
جميع الأق�سام الإدارية/الت�سويقية ،والن�سبة
لوا�ضعي ال�سيا�سات ،فيما يتعلق ب�أ�سلوب
عمل الموظفين وطرق تفكيرهم.

و�سوف توفر نتائج هذه الدرا�سة وما تتو�صل
له من ا�ستخال�صات المعلومات لإدارات
�شركات الت�أمين الفل�سطينية ،والتي من
�ش�أنها م�ساعدتهم على تقييم م�ستوى عملية
�إعادة هند�سة �أ�ساليب العمل ،كما �سوف
ت�ساعدهم على اتخاذ القرارات ال�صحيحة،
للحفاظ على عمالئها ،وتح�سين نوعية
الخدمة التي يقدمونها.
ومن ناحية �أخرى وب�سبب عدم وجود �أبحاث
حول الت�أمين في نظام الت�أمين الفل�سطيني،
ف�إن هذه الدرا�سة �ستكون مرجعا علميا
للباحثين ،كما �أنها �ستعطي �صانعي القرار
في هيئة �سوق ر�أ�س المال الفل�سطيني
الم�ؤ�شرات العلمية حول العوامل التي
ت�ؤثر على تح�سين �أداء �شركات الت�أمين،
وت�ساعدهم على اتخاذ الإجراءات الالزمة.
 6.1المنهجية والعينة:

منهجية البحث اعتمدت في البداية على
جمع المعلومات من خالل المقابالت
غير الر�سمية التي �أجريت مع المديرين
والموظفين العاملين مع القطاع الخا�ص
الفل�سطيني ،ومن ثم مراجعة م�صادر
البيانات الأولية والثانوية للعوامل التي ت�سهم
في نجاح وف�شل عملية �إعادة هند�سة �أ�ساليب
العمل ،وذلك لتوفير المزيد من المعرفة
حول هذا المو�ضوع والتو�صل لمعلومات
نوعية وكمية .و�سيتم ا�ستخدام اال�ستبيان
ك�أداة رئي�سية للبحث وال�ستخال�ص البيانات
من هذه الدرا�سة .و�سيتم ا�ستجواب حوالي
مائة وع�شرين من الموظفين والمدراء كعينة
ع�شوائية ب�سيطة تمثل �شركات الت�أمين على
القطاع الخا�ص الفل�سطيني العاملة في
الأرا�ضي الفل�سطينية.
 7.1حدود الدرا�سة:

ال يغطي البحث جميع قطاعات الأعمال؛
علم ًا ب�أن ا�ستثناء قطاع غزة من الم�سح قد ال
يجعل نتائج البحث قابلة للتعميم على نطاق
�أو�سع .وقد تكون بع�ض الأ�سئلة في اال�ستبيان
حول �إجراءات العمل وحول �سل�سلة القرارات
لم يتم الرد عليها ،و�أن تلك اال�سئلة التي تم
الرد عليها �أ�شارت لوجود عالقة جيدة مع
مديريها.
العدد
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الفصل الثاني

قطاع الت�أمين الفل�سطيني
 0.2المقدمة

�سيقدم هذا الف�صل لمحة تاريخية عن قطاع الت�أمين الفل�سطيني ،والعقبات
وال�صعوبات الرئي�سية التي ت�ؤثر عليه ،و�سيناق�ش تاريخ الم�شاركين الرئي�سيين
في قطاع الت�أمين الفل�سطيني الذين ي�ؤثرون ب�شكل كبير على �أداء قطاع
الت�أمين ،وبالتالي على المواقف ،واالنطباعات ،وعلى عملية توظيف البيانات
الت�شغيلية والمالية الخا�صة ب�شركات الت�أمين.
 1.2قطاع الت�أمين الفل�سطيني:

ومنذ عام  1993ت�شرف ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية على قطاع الت�أمين في فل�سطين،
وتم تو�سع نطاقها الجغرافي في هذا القطاع
عام .1994
وبموجب اتفاقية نقل ال�صالحيات� ،أ�صبحت
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الجهة المخولة
والم�شرفة على قطاع الت�أمين في فل�سطين،
وبالتالي الم�س�ؤولة عن منح التراخي�ص
ل�شركات ووكالء الت�أمين والإ�شراف على
�أن�شطتها .ويعتبر قطاع الت�أمين الفل�سطيني
قطاع جديد ن�سبي ًا بالمقارنة مع القطاعات
الأخرى .وكانت �أول �شركة ت�أمين في الم�شرق
العربي قد �أن�شئت في فل�سطين عام ،1944
من قبل البنك العربي .وكان �أ�سمها ال�شركة
العربية للت�أمين ،وكان كل ر�أ�سماله مملوك ًا
للفل�سطينيين ،كما كان يديرها فل�سطينيون
�أي� ًضا( .عبد الجواد� ،2010 ،ص .)19
وبعد نكبة عام  1948نقلت ال�شركة �أعمالها
�إلى لبنان و�أ�صبحت �شركة لبنانية .وخالل
تلك الفترة كان الت�أمين يمار�س فى ال�ضفة
الغربية من خالل فروع �شركات الت�أمين
الأردنية والوكالء� .أما بالن�سبة لقطاع غزة،
فقد كان يمار�س من خالل فروع �شركات
ات�أمين الم�صرية .وبعد االحتالل الإ�سرائيلي
عام  1976وحتى  ،1975ظل حجم �سوق
الت�أمين �صغير ًا ،وكانت �شركات الت�أمين
عبارة عن فروع لل�شركات الإ�سرائيلية �أو
لوكالء ال�شركات الأجنبية( .عبد الجواد،
� ،2010ص ) .19
العام الخامس والثالثون

وفي عام � ،1975صدر �أمر ع�سكري بجعل
الت�أمين على المركبات �إلزامي ًا ،وقد �ساعد
ذلك التحول على زيادة حجم قطاع الت�أمين؛
فقد ت�أ�س�ست ال�شركة العربية للت�أمين ،والتي
لم تكن تعمل وحدها في ال�سوق ،حيث واجهت
مناف�سة من �شركات الت�أمين الإ�سرائيلية
ومن بع�ض وكالء �شركات الت�أمين الأجنبية.
وظلت هذه هي الحالة االنتفا�ضة الأولى في
العام  ،1987حيث �أجبرت �شركات الت�أمين
الإ�سرائيلية على االن�سحاب من ال�سوق
وتركت ال�شركة العربية للت�أمين وحدها في
ال�سوق� .إال �أن هذا االحتكار توقف عندما
تم ت�أ�سي�س �شركتي ت�أمين جديدتين في
عام  .1993وهاتين ال�شركتين هما �شركة
الم�شرق للت�أمين و�شركة الت�أمين الوطنية.
وبعد �إعالن �أو�سلو وت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،تم ت�أ�سي�س العديد من �شركات
الت�أمين .وهذه ال�شركات هي �شركة تر�ست
العالمية للت�أمين ،و�شركة فل�سطن للت�أمين،
ومجموعة الأهلية للت�أمين ،وال�شركة
العربية للت�أمين على الحوادث والحياة،
�أليكو ،و�شركة فل�سطين للرهن العقاري.
(الأ�سد .)2012 ،وا�ستمر �سوق الت�أمين
في النمو حتى االنتفا�ضة الثانية في عام
 ،2000حيث واجه نك�سة وتراجع �آخر في
حجم �أق�ساط الت�أمين .وفي عام ،2008
تم ت�أ�سي�س �أول �شركة ت�أمين تكافلي ،ثم
ت�أ�س�ست ال�شركة العالمية المتحدة للت�أمين
في عام  ،2010بعد �أن غادرت ال�شركة
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العربية للت�أمين ال�سوق .واليوم ،تقدم
�شركات الت�أمين �أنواع مختلفة من الت�أمينات
مثل ت�أمين ال�سيارات والحريق ،والحوادث
العامة ،والبحرية ،وال�صحة ،والحياة ،و�أنواع
�أخرى من الت�أمين .وبلغ �إجمالي �أق�ساط
الت�أمين حوالي  195.000.000 $مليون دوالر
في عام  ،2016ويعمل في �شركات الت�أمين
هذه �أكثر من  1050موظف ،و�أكثر من 240
من الوكالء ،ومئات من مقدمي الخدمات،
والآالف من الأطباء وال�صيادلة و�أع�ضاء
ال�شبكات الطبية( .الأ�سد� ،2012 ،ص .)5-4
وقد عانى هذا القطاع من غياب قانون
الت�أمين الفل�سطيني لوقت طويل .وو�صلت
هذه الحالة الفو�ضوية �إلى نهايتها مع
�إن�شاء هيئة �سوق المال ر�أ�س المال عام
 ،2004لت�صبح الهيئة التنظيمية المخولة
بالإ�شراف والرقابة والتنظيم على جميع
الأعمال المتعلقة بقطاع الت�أمين .واتخذت
هيئة �سوق ر�أ�س المال الفل�سطينية خطوات
رئي�سية لتح�سين الدور الإ�شرافي على قطاع
الت�أمين من خالل تقديم توجيهات وتعليمات
جديدة تهدف �إلى التخفيف من المخاطر
على �شركات الت�أمين ،وتوفير تغطية ت�أمينية
�أف�ضل للم�ؤمن عليه( .هيئة �سوق ر�أ�س المال
الفل�سطينية.)2017 ،
كما تم �إ�صدار قانون الت�أمين رقم ()20
ل�سنة  ،2005حيث عملت العديد من �شركات
الت�أمين المحلية والأجنبية في فل�سطين.
وبلغ عدد �شركات الت�أمين العاملة ()10
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�شركات تعمل في مختلف �أنواع ت�أمين ،في مثل المبادئ الأ�سا�سية للت�أمين ،مع مراعاة
الواقع المحلي الفل�سطيني.
عام .2017
وخالل عام  ،2017وا�صلت هيئة �سوق ر�أ�س
المال جهودها الرامية �إلى تح�سين دورها
الرقابي على قطاع الت�أمين .وبناء ًا على
طلب الهيئة من جميع �شركات الت�أمين
تقديم تقارير اكتوارية ،ا�ستلمت الهيئة
وحللت المجموعة الأولى من تلك التقارير
االكتوارية في عام  ،2017وبناء ًا على ذلك
طلبت الهيئة من �شركات الت�أمين زيادة
احتياطياتها الفنية.
وكجزء من التزامها بتعزيز �أطرها الرقابية
والإ�شرافية على قطاع الت�أمين وموائمتها مع
�أف�ضل الممار�سات الدولية� ،شرعت الهيئة في
تنفيذ م�شروع يهدف �إلى تقييم �إطارها الإ�شرافي
بالمقارنة مع المبادئ الأ�سا�سية للت�أمين العالمي
والتي �سنتها الرابطة الدولية للإ�شراف على
الت�أمين ،وو�ضع خطة عمل لمعالجة الق�ضايا
الرئي�سية التى تو�صل لها التقييم.
كما ا�ستكملت �إدارة الت�أمين مرحلة التقييم
الذاتي للإطار التنظيمي والرقابي للت�أمين
على قاعدة المبادئ الأ�سا�سية للت�أمين
ال�صادرة عن الرابطة الدولية للإ�شراف على
الت�أمين؛ وا�ستنادا �إلى نتائج التقييم الذاتى،
و�ضعت خطة العمل التي تعالج الإطار
التنظيمي والإ�شرافي للت�أمين الفل�سطيني
بما يتما�شى مع �أف�ضل الممار�سات الدولية

لأنه يوفر نوع ًا من الحماية وي�ساعد على
تقليل النتائج ال�سيئة للحوادث والمخاطر،
كما �أن الت�أمين يحافظ على ر�أ�س المال
الإنتاجي ،وي�سهل �إعادة بناء الم�شاريع
عندما تتعر�ض للتدمير والأ�ضرار ،وهو
يلعب دورا حيويا في تكوين ر�أ�س المال
والعمالة ،ويوفر ل�شركات الت�أمين مبالغ
كبيرة وقنوات رئي�سية للتمويل( .االتحاد
الفل�سطيني ل�شركات الت�أمين.)2016 ،

وخالل عام  ،2017نجحت هيئة �سوق
ر�أ�س المال الفل�سطينية ،بالتعاون مع
�شركات الت�أمين ،في زيادة احتياطيات
الت�أمين وفق ًا للتقارير االكتوارية لجميع
�شركات الت�أمين ،حيث تم تخفي�ض عز
تلك االحتياطيات ،بما في ذلك تلك غير
الم�سجلة في ال�سجالت المالية� ،إلى م�ستوى
غير م�سبوق منذ عام  .2012وهذا ما زاد
من اال�ستقرار في قطاع الت�أمين و�أدى �إلى � 3.2أهمية قطاع الت�أمين الفل�سطيني:
تجنب االنتكا�س غير المتوقع ووفر الحماية يعتبر قطاع الت�أمين في فل�سطين من
لأ�صحاب الم�صلحة الم�ساهمين.
�أبرز القطاعات االقت�صادية الهامة
وهناك ت�سع �شركات ت�أمين تعمل في الذي يعمل كدرع واقي لمختلف �شرائح
فل�سطين ،وقد ارتفعت محفظة الت�أمين المجتمع من خالل دورة الحيوي في
فيها بن�سبة  %16في عام  2016مقارنة بعام التعوي�ض عن الخ�سائر والأ�ضرار التي قد
 ،2015وذلك بقيمة �إجمالية تبلغ  195مليون ت�صيب الم�ؤمن عليهم ،وعلى الرغم من
دوالر تقريب ًا .وفي الوقت نف�سه ،بلغت القيمة ال�سوق الفل�سطيني ال�صغير� ،إال �أن �سوق
الإجمالية للمطالبات المدفوعة حوالي  114الت�أمين الفل�سطيني حقق نموا مطردا
مليون دوالر في عام  2016مقارنة مع  98بن�سبة  %16في ال�سنوات الأخيرة،
مليون دوالر في عام  .2015مع مالحظة �أن وخا�صة في عام  ،2016حيث بلغت
من جميع الأرقام الواردة �أعاله.
القيمة الإجمالية  195مليون دوالر مقابل
 164مليون دوالر في عام  ،2015ويعود
� 2.2أهمية الت�أمين:
ذلك لأ�سباب عديدة ،وب�شكل خا�ص لبيئة
العمل التي مكنت �شركات الت�أمين من
الت�أمين هو نوع من التكامل والت�ضامن
العمل بفاعلية ،ولم�ساهمة قطاع الت�أمين
االجتماعي ،وهو م�ؤ�شر على الح�ضار
في الناتج المحلي الإجمالي( .هيئة �سوق
والتنمية ،وو�سيلة لتحقيق الأمن
ر�أ�س المال الفل�سطينية.)2016 ،
واال�ستقرار العاطفي للأفراد وال�شركات،
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 4.2م�ؤ�شرات وحجم الأق�ساط في قطاع الت�أمين الفل�سطيني:

وفق ًا للإح�صاءات الر�سمية ل�صندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني ،بلغ �إجمالي �أق�ساط قطاع الت�أمين في فل�سطين خالل ال�سنوات الخم�س الأخيرة
ما يلي:
جدول � :1إجمالي �أق�ساط قطاع الت�أمين الفل�سطيني:
الرقم

ال�سنة

�أق�ساط ت�أمين ال�سيارات

�أق�ساط الت�أمين العام

$

$

�إجمالى الأق�ساط

1

2012

87.943.842

56.521.315

144.465.157

2

2013

92.484.598

66.223.375

158.707.973

3

2014

100.509.449

70.492.738

171.002.187

4

2015

94.667.384

70.147.077

164.814.461

5

2016

119.691.338

75.926.942

195.618.330

$

من الجدول �أعاله يمكننا مالحظة �أن قطاع الت�أمين الفل�سطيني ( )PISهو قطاع متطور ،حيث حقق زيادة في الأق�ساط مقدارها حوالي
في ال�سنوات الخم�س الما�ضية.

%26

و�إذا ما حظى قطاع الت�أمين باالهتمام الكافي من قبل �صانعي القرار للتغلب على العقبات التي تحد من فر�ص تنميته ونموه ،فمن الم�ؤكد �أنه
�سيحقق نقلة نوعية في مختلف جوانب �أن�شطته بالنظر لكونه �سوق ًا واعدة (جادو.)2014 ،

العام الخامس والثالثون

54

ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

وفيما يلى بع�ض م�ؤ�شرات قطاع الت�أمين الفل�سطينى
جدول  :2البيانات الت�شغيلية والمالية الإجمالية فى الفترة من  2017/09/30-2017/01/01بالدوالر الأمريكى
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 5.2الم�شكالت والعقبات التي تواجه
قطاع الت�أمين الفل�سطيني:

.5

المناف�سة ال�شديدة في الأ�سعار بين
�شركات الت�أمين.

الم�شاكل والعقبات الحقيقية التي
تواجه �سوق الت�أمين الفل�سطيني هي:

 .6عدم كفاءة تنفيذ �أنواع الت�أمين الإلزامي
(ال�سيارات وتعوي�ضات العمال).

غياب الوعي الت�أمين الفل�سطيني
بين المواطنين مما �أدى �إلى اختالل
التوازن بين العر�ض والطلب.

 .7العالقة ال�ضعيفة وغير ال�صحية بين
الم�شاركين في قطاع الت�أمين (جادو،
.)2014

.1

 .2عدم �إدراك ال�سلطات الر�سمية لأهمية
قطاع الت�أمين( ،عا�شور،)2009 ،
حيث لم تتجاوز ن�سبة الم�ستفيدين
من الت�أمين  %4من مجموع ال�سكان،
مقارنة مع حوالي  %60في البلدان
المتقدمة ،ولم يتجاوز متو�سط �إنفاق
المواطنين الفل�سطينيين على الت�أمين
 37دوالرا �أمريكيا في ال�سنة ،مقارنة
ب�أكثر من  1000دوالر �أمريكي للفرد
في البلدان المتقدمة (جادو.)2014 ،
 .3ذكر الأمين العام ل�صندوق اال�ستثمار
الفل�سطيني �أن �أهم الم�شاكل التي
تواجه قطاع الت�أمين هى معالجة
قانون ال�ضرائب لالحتياطيات
ومخ�ص�صات الت�أمين والف�صل بين
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
 .4عدم وجود هيئة ق�ضائية متخ�ص�صة
ومحاكم في مجال الت�أمين ،وطبيعة
العالقة بين القطاع الطبي وقطاع
الت�أمين.

.8

.9

االحتيال ومحاولة ت�ضخيم حوادث
المرور لال�ستفادة من الت�سهيالت
الواردة في قانون التعوي�ضات
(فل�سطين � ،1997ص.)40
التغيرات ال�سريعة والمتكررة في
�شركات الت�أمين والتي تنعك�س على
الخدمة المقدمة للعمالء.

 .10عدم وجود الكوادر الفنية والم�ؤهلة
لعدم وجود برنامج للت�أمين في �أي من
الجامعات الفل�سطينية.
 .11حاجة مدونة قواعد ال�سلوك في قطاع
الت�أمين الفل�سطيني �إلى تقييم �شامل.
 .12هناك �أزمة ثقة بين الم�ؤمن
عليهم و�شركات الت�أمين ،وخا�صة
في مجال الت�أمين على ال�سيارات
(عا�شور.)2009 ،
 6.2الم�شاركين في قطاع الت�أمين
الفل�سطيني
 1.6.2هيئة �سوق ر�أ�س المال
الفل�سطينية
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 1.1.6.2نظرة تاريخية

تم ت�أ�سي�س هيئة �سوق ر�أ�س المال
الفل�سطينية �إ�ستناد ًا �إلى المادة رقم ()2
من قانون هيئة �سوق ر�أ�س المال رقم ()13
ل�سنة  .2004وتتبع هذه الهيئة لمجل�س �إدارة
مكون من �سبعة �أع�ضاء .وت�شمل واليتها
قطاعات الأوراق المالية ،والت�أمين ،والرهن
المالي ،وقطاع الت�أجير التمويلي ،بالإ�ضافة
�إلى �أي م�ؤ�س�سات مالية غير م�صرفية
�أخرى .وقد تر�أ�ست الهيئة خالل ال�سنوات
الما�ضية اللجنة الوطنية لحوكمة ال�شركات
في فل�سطين( .هيئة �سوق ر�أ�س المال
الفل�سطينية .)2014
�إن هيئة �سوق ر�أ�س المال الفل�سطينية هي
هيئة تتمتع با�ستقاللية مالية و�إدارية،
بالإ�ضافة �إلى ال�صالحية القانونية للقيام
بجميع الأعمال والمهام التي ت�ضمن
تحقيق �أهدافها( .هيئة �سوق ر�أ�س المال
الفل�سطينية.)2014 ،
وقد تمكنت �سوق ر�أ�س المال الفل�سطينية،
في غ�ضون �سنوات قليلة من �إن�شائها ،من
تحقيق �إنجازات ملمو�سة في القطاعات التي
ت�شرف عليها ،ومن ثم الإ�شراف والمراقبة
والترخي�ص لجميع العمليات المتعلقة
بالأوراق المالية ،مثل طرح �أ�سهم للإكتتاب
العام الأولى �أو الثانوي ،والإدراج ،وزيادة
ر�أ�س المال� ،إلخ .كما حققت الهيئة تقدما
ملحوظ ًا في �إدارة و�إ�صالح قطاع الت�أمين
والذي هانى كثير ًا خالل ال�سنوات الما�ضية.
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وتعمل الهيئة حالي ًا على ا�ستكمال البيئة
القانونية والإدارية التي تنظم قطاع الرهن
العقاري والت�أجير التمويلي وقطاع الفعاليات
المالية غير الم�صرفية .وتقوم الهيئة بعملها
بالتن�سيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات
العالقة مثل �سوق فل�سطين للأوراق المالية
و�سلطة النقد الفل�سطينية ومراقب ال�شركات
واتحاد الت�أمين الفل�سطيني بطريقة تخدم
�أهدافها( .عودة.)2013 ،
وتتج�سد ر�ؤية الهيئة في العمل على تنظيم
القطاعات المالية (غير الم�صرفية)،
وتح�سين �سوق ر�أ�س المال في فل�سطين
وحماية الم�ساهمين والوكالء .وتعتبر �أن
مهمتها هي التنظيم والإ�شراف والرقابة
على �أداء جميع القطاعات المالية (غير
الم�صرفية) للأوراق المالية ،والت�أمين،
والرهن العقاري ،والت�أجير في فل�سطين،
وتطوير تلك المجاالت من �أجل تحقيق
مبادئ ال�شفافية والإن�صاف والنزاهة وفق ًا
لأف�ضل المعايير الدولية( .هيئة �سوق ر�أ�س
المال الفل�سطينية.)2014 ،
 2.1.6.2الأهداف اال�ستراتيجية لهيئة
�سوق ر�أ�س المال الفل�سطينية:

تتلخ�ص �أهداف هيئة �سوق ر�أ�س المال
الفل�سطينية با�ستكمال �إ�صدار ومراجعة
الت�شريعات الثانوية في مجال الأوراق
المالية والت�أمين والرهن العقاري والت�أجير
م�ستر�شدة بمعايير lesaB ,SIAI ,OCSOI
 ،وت�أكيد امتثال تلك القطاعات بالأنظمة
واللوائح والتعليمات المتعلقة ب�سوق ر�أ�س
المال ،وتوفير المعلومات والإح�صاءات
عن قطاعات �سوق ر�أ�س المال ،وتعزيز
�شركات الحوكمة من خالل تطوير �أدوات
لقيا�س مدى التزام ال�شركات وزيادة الوعي
بالحوكمة ،ورفع كفاءتها من خالل تطوير
الموظفين وتح�سين بيئة العمل الداخلي،
و�إزالة النزاعات في بيئة العمل ،وتنظيم
برامج توعية لزيادة الوعي حول �أهمية
تنظيم القطاعات وحول الثقافة المالية
وزيادة التفاعل وتبادل الخبرات مع الهيئات

المحلية والإقليمية والدولية المماثلة( .هيئة
�سوق ر�أ�س المال الفل�سطينية.)2014 ،
� 1.3.6.2إدارة الت�أمين في هيئة �سوق
ر�أ�س المال الفل�سطينية:

�إن مهمة �إدارة الت�أمين في هيئة �سوق ر�أ�س
المال الفل�سطينية هي تنظيم ومراقبة قطاع
الت�أمين في فل�سطين وفق ًا للمادة رقم ()2
من قانون الت�أمين الفل�سطيني رقم  20ل�سنة
 ،2005ووفق ًا لقانون هيئة �سوق ر�أ�س المال
رقم  13ل�سنة  .2004ومنذ ذلك الحين
�شرعت �إدارة مراقبة الت�أمين في �إعداد
ون�شر عدد من الت�شريعات الثانوية الداعمة
للقانون من خالل �إ�صدار�( :أنظمة وتعليمات
وقرارات وتعاميم) ح�سب الأولوية وبناء ًا
على �أهمية ا�ستكمال المنظومات الت�شريعية
لقطاع الت�أمين ،وتوزيعها على مكونات قطاع
الت�أمين( .قانون الت�أمين.)2005 ،
 2.6.2اتحاد الت�أمين الفل�سطيني
 1.2.6.2نظرة تاريخية

االتحاد الفل�سطيني للت�أمين هو منظمة غير
ربحية ،وهيئة قانونية م�ستقلة تهدف �إلى
تعزيز الثقة في �صناعة الت�أمين الفل�سطينية
في ذات الوقت الذي تتعاون فيه مع الجهات
الر�سمية ذات ال�صلة وتلك المرتبطة بقطاع
الت�أمين محليا ودوليا .وقد ت�أ�س�س االتحاد
وبا�شر �أعماله منذ �أواخر الت�سعينات .وقد
اكت�سب �شرعيته من قانون الت�أمين رقم
( )20ال�صادر في عام  ،2005كما جاء
في الف�صل ( .15اتحاد الت�أمين
الفل�سطيني .)2014 ،وت�شمل
ع�ضوية االتحاد جميع
�شرك ـ ـ ـ ـ ــات الت�أمي ـ ــن
المرخ�صـة والمخول ــة
بممار�سة

المهنة في فل�سطين( ،ح�سب قانون الت�أمين،
 .)2005ف�إن االتحاد ي�سعى من خالل القيام
ب�أن�شطته لتحقيق العديد من الأهداف مثل
اعتماد �أ�س�س ممار�سة المهنة ،والعمل على
ن�شر الوهي الت�أميني ،ورفع القيمة الأدبية
للعمل في مهنة الت�أمين ،و�إن�شاء مجمعات
ت�أمين وفق ًا لحاجة ال�سوق الفل�سطيني،
والتن�سيق بين �شركات الت�أمين العاملة
في ال�سوق ،وحل النزاعات التي قد تن�ش�أ
بينهما ،وتعزيز الثقة في �صناعة الت�أمين،
وذلك من �أجل تحقيق التعاون والتن�سيق
مع ال�سلطات الر�سمية ،وتعزيز العالقة مع
�شركات الت�أمين محليا و�إقليميا ودوليا،
وعقد الم�ؤتمرات المهنية ،و�إجراء الأبحاث
العلمية والإح�صاءات ،والم�شاركة مع
ال�سلطات في �إعداد الت�شريعات (االتحاد
الفل�سطيني للت�أمين.)2014 ،
� 3.6.2شركات الت�أمين المرخ�صة
والعاملة في قطاع الت�أمين:

بلغ عدد �شركات الت�أمين المرخ�صة والعاملة
في قطاع الت�أمين ت�سع �شركات ،منها
�سبع �شركات ت�أمين عامة و�شركة للت�أمين
على الحياة و�شركة للت�أمين الإ�سالمي
(التكافل) ،و�شركة واحدة للت�أمين على
الرهن العقاري ،وجميع ال�شركات التي
�سبق ذكرها هي قانوني ًا �أع�ضاء في �صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني ،وهذه ال�شركات هي:

العدد

57

139

جدول  :3عدد ال�شركات العاملة في قطاع الت�أمين:
الرقم

ا�سم ال�شركة

�سنة
الت�أ�سي�س

نوع الت�أمني

الوكالء
الفرع املوظفني واملنتجني

1

الم�شرق للت�أمين

1992

عام � /سيارات � /صحي

15

147

28

2

الوطنية للت�أمين

1993

عام � /سيارات � /صحي  /حياة

21

199

29

3

تر�ست للت�أمين

1994

عام � /سيارات � /صحي  /حياة

17

227

63

4

الأهلية للت�أمين

1994

عام � /سيارات � /صحي

23

139

11

5

فل�سطين للت�أمين

1994

عام � /سيارات � /صحي

12

130

32

6

التكافل للت�أمين

2008

عام � /سيارات � /صحي

21

151

22

7

العالمية للت�أمين

2010

عام � /سيارات � /صحي  /حياة

17

195

39

8

فل�سطين للرهن العقاري

1997

الرهن

1

2

0

9

�أليكو ت�أمين الحياة

1996

الحياة

1

2

0

المجموع

9

128

1192

224

 4.6.2ال�صندوق الفل�سطيني لتعوي�ض
م�صابي حوادث الطرق ()PRAVF

تم ت�أ�سي�س ال�صندوق الفل�سطيني
لتعوي�ض م�صابي حوادث الطرق
ب�شكله الحالي بموجب �أحكام قانون
الت�أمين رقم ( )20ل�سنة  ،2005لتعوي�ض
الم�صابين (با�ستثناء ال�سائق) الذين
ي�ستحقون التعوي�ض بموجب �أحكام
قانون الت�أمين رقم ( )20ل�سنة ،2005
والذين ال ي�ستطيعون مطالبة �شركة
الت�أمين بالتعوي�ض لأ�سباب مختلفة،
على �سبيل المثال �إذا كان ال�سائق الذي

العام الخامس والثالثون

ت�سبب في الحادث غير معروف� ،أو غير
مغطى في بولي�صة الت�أمين في الحادث
المتعلق بمطالبة التعوي�ض ،كما ين�ص
عليه القانون( .قانون الت�أمين)2005 ،
(�أ�سد� ،2012 ،ص .)5
 5.6.2اللجنة اال�ست�شارية للت�أمين (:)ACI

ت�أ�س�ست اللجنة اال�ست�شارية للت�أمين
بموجب المادة ال�سابعة من قانون
الت�أمين رقم ( )20ل�سنة( ،)2005وتت�شكل
اللجنة من الم�شاركين الرئي�سيين في
قطاع الت�أمين مثل هيئة �سوق ر�أ�س

58

المال الفل�سطينية ،و�صندوق اال�ستثمار
الفل�سطيني ،وال�صندوق الفل�سطيني
لتعوي�ض م�صابي حوادث الطرق،
وتتحدد مهماتها ،كما ين�ص عليها
القانون ،في تقديم اقتراحات لم�سودات
الأنظمة الخا�صة بتنفيذ القانون ،ورفع
التقارير �إلى مجل�س �إدارة هيئة �سوق
المال ،واقتراح التعديالت الالزمة
على القانون ،واقتراحات تحديد الحد
الأدنى لمعدالت �أنواع الت�أمين المختلفة
المن�صو�ص عليها في القانون ،وتطبيق
تلك الأنظمة بالتعاون والتن�سيق مع
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المعنيين في قطاع الت�أمين ،وتقديم
تو�صيات �إلى مجل�س الهيئة حول تحديد
�أنواع المخالفات والغرامات المفرو�ضة على
�شركات الت�أمين والوكالء وفق ًا للقانون.
(قانون الت�أمين.)2005 ،
 6.6.2نقابة وكالء الت�أمين

(:)IAS

تم ت�أ�سي�س نقابة وكالء الت�أمين عام
 1997نتيجة للتغيرات والتطورات التي
وقعت في قطاع الت�أمين الفل�سطيني
ومن �أجل حماية م�صالح وكالء الت�أمين.
ومن �أهداف النقابة تنظيم العالقة بين
الوكالء المرخ�صين و�إدارة الرقابة
على الت�أمين و�شركات الت�أمين ،ورفع

الم�ستوى المهني لوكالء الت�أمين من خالل
عقد دورات تدريبية لهم في مجال الت�أمين،
والدفاع عن م�صالح الوكالء ،و�إن�شاء
�صندوق لالدخار والمعا�شات التقاعدية
لوكالء الت�أمين�( .شاوي�ش.)2014 ،
جدول  :4عدد العاملين في قطاع الت�أمين ووكالء ال�شركات والفروع:
ال�سنة
عدد الوكالء
عدد الموظفين
عدد الفروع

2012

2013

2014

2015

2016

229

225

215

206

224

1035

1075

1175

1156

1192

111

114

111

128

133

الم�صدر( :موقع هيئة �سوق ر�أ�س المال
الفل�سطيني.)2017 .

 7.2.6القطاعات المهنية الأخرى ذات
ال�صلة بالت�أمين:

مثل و�سطاء الت�أمين ومحققي الت�أمين،
ومخمني الخ�سائر.

العدد

59

139

ســوق التـأميــن

بدولة الإمـارات العربيـة المتحدة

المقدم إلى

الم�ؤتمر العام الثاني والثالثون لالتحاد العام العربي للت�أمين

إعداد
( )6لعام  2007والتي �صدرت ون�شرت في
هيئة الت�أمين
الجريدة الر�سمية بتاريخ  ،31/1/2010قد
المتحدة
العربية
الإمارات
�أعقبها انطالقة �أعمال هيئة الت�أمين من
خالل تطبيق �أحكام القانون والتي تكفلت
بتحقيق �أهدافه من خالل ب�سط رقابة فعالة
بما ي�ضمن حقوق الم�ؤمن لهم والم�ستفيدين
والهيكـل التنظيمـي ل�سوق التــ�أميــن
من �أعمال الت�أمين ،والذي �أ�سفر عن ح�صول
بالإمارات العربية المتحدة
فى عام  2007ا�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الهيئة على �شهادة االعتماد الدولي االيزو
 9001:2008في عام .2015
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
تطور الت�شريعات
"حفظه اهلل" القانون االتحادي رقم ()6
لعام  2007وال ٌمعدل بالقانون االتحادي رقم المنظمة لأعمال الت�أمين:
( )3ل�سنة  2018ب�ش�أن ان�شاء هيئة الت�أمين خالل عامي  - 2017 ،2016وهي الفترة
وتنظيم �أعماله ،وتتولي هيئة الت�أمين تنظيم الزمنية التي يغطيها التقرير�-شهدت
قطاع الت�أمين في دولة الإمارات العربية العديد من التطورات الإيجابية على �شركات
المتحدة واال�شراف عليه بما يكفل توفير الت�أمين والمهن المرتبطة بدولة الإمارات
المناخ المالئم لتطويره وتعزيز دور �صناعة العربية المتحدة ،حيث �أ�صدرت هيئة
الت�أمين في �ضمان الأ�شخا�ص والممتلكات الت�أمين العديد من الت�شريعات والتعليمات
والم�س�ؤوليات �ضد المخاطر لحماية خالل العامين الما�ضيين ،والتي جعلت
االقت�صاد الوطني وتجميع المدخرات دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة
الوطنية وتنميتها وا�ستثمارها لدعم التنمية من حيث التنظيم الفعال لقطاع الت�أمين
االقت�صادية في الدولة وت�شجيع المناف�سة في ال�شرق الأو�سط ،نذكر منها:
العادلة والفعالة وتوفير �أف�ضل الخدمات
 .1النظام الموحد لوثيقتي ت�أمين
الت�أمينية ب�أ�سعار فنية وتغطيات منا�سبة،
المركبات من الم�س�ؤولية المدنية
وتوطين الوظائف في �سوق الت�أمين بالدولة.
والفقد والتلف والذي تم تطبيقه

ً
أوال :اإلطار القانوني

ومن الجدير بالذكر �أن الالئحة التنفيذية
رقم ( )2ل�سنة  2009للقانون االتحادي رقم
العام الخامس والثالثون

الحمامات تون�س
–

تاريخ  27 – 24يونية
حزيران» «2018

ل�سنة  2016ب�إ�صدار نظام توحيد وثائق
الت�أمين على المركبات ،حيث تم ا�صدار
وثيقة الت�أمين من الم�س�ؤولية المدنية
(�ضد الغير) ووثيقة الت�أمين من الفقد
والتلف ،ومن خالل النظام الجديد تم
تطوير الأ�س�س التنظيمية والقواعد الفنية
لت�أمين المركبات و�ضمان حماية حقوق
حملة الوثائق نظر ًا لما تحتويه الوثيقتين
من بنود و�أحكام تتالءم مع الم�ستوى
التناف�سي القت�صاد دولة الإمارات،
وتتواكب مع �أف�ضل الممار�سات ال�سائدة
في �صناعة الت�أمين على م�ستوى العالم.

حيث تم �إعادة هيكلة تطبيقات الت�أمين
على المركبات وتو�سيع نطاق التغطيات
الت�أمينية بما ي�ؤمن �أكبر قدر ممكن من
الحماية للم�ؤمن لهم والم�ستفيدين من وثائق
الت�أمين ،حيث ت�ضمن النظام:
	•التزامات �شركة الت�أمين ب�شكل عام.
في  2017/1/1وذلك بموجب قرار 	•التزامات �شركة الت�أمين عند تلقي �أي
مطالبة.
مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين رقم ()25
60
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	•الأحكام الخا�صة بالخ�سارة الكلية
للمركبة.
	•نموذج وثيقة الت�أمين الموحدة لت�أمين
المركبة من الم�س�ؤولية المدنية.
	•نموذج وثيقة الت�أمين الموحدة لت�أمين
المركبة من الفقد والتلف.
	•نظام تعريفات �أ�سعار الت�أمين على
المركبات.
	•وقد حلت ك ًال من وثيقة الت�أمين من
الم�س�ؤولية المدنية (�ضد الغير) ووثيقة
الت�أمين من الفقد والتلف (ال�شامل) محل
الوثيقتين المطبقتين في �سوق الت�أمين
الإماراتية منذ �سنة  ،1987وذلك للأ�سباب
الموجبة التالية:
	•ادخال العديد من التعديالت على القرار
الوزاري رقم ( )54ل�سنة  1987ب�ش�أن
توحيد وثائق الت�أمين على المركبات،
نظرا للحاجة الما�سة للتطوير وا�ستجابة
للمتغيرات ذات العالقة.
	•التطورات االقت�صادية واالجتماعية
وم�ؤ�شرات الت�ضخم.
	•الممار�سات العالمية الحديثة في مجال
ت�أمين المركبات.
	•معالجة بع�ض الإ�شكاليات التي ظهرت في
النظام ال�سابق.
	•الو�ضوح وال�شفافية ،من خالل �إدراج
جميع الأحكام المتعلقة بالمركبات في
الوثيقتين مما ي�سهل الرجوع �إليهما
وتعديلهما.
وقد �شملت الوثيقتين عدد من المزايا
الإ�ضافية والجوانب المهمة لحملة الوثائق
وبلغ عددها ( )16منفعة جديدة لم تكن
موجودة قبل عام  ،2017من �أهمها:
-1زيادة الحد الأق�صى للتعوي�ض عن
الأ�ضرار المادية في ت�أمين الم�س�ؤولية
عن الحادث الواحد الى ( )2مليون درهم
بد ًال من (� )250ألف درهم.
 -2تو�سيع التغطية الت�أمينية في وثيقة
الت�أمين من الم�س�ؤولية المدنية لت�شمل
الزوج او الزوجة واالوالد والأبوين وبمبلغ
 200,000درهم لكل منهم في حالة الوفاة،

وفي حال ح�صول عجز فن�سبة من قيمة
تعوي�ض الوفاة.
 -3اعتماد مبد�أ تعوي�ض فوات المنفعة
(توفير مركبة بديلة) بحيث تلتزم �شركة
الت�أمين بتوفير مركبة بديلة لمالك
المركبة المت�ضررة في ت�أمين الم�س�ؤولية
المدنية او دفع بدل ا�ستئجار مركبة بديلة
مماثلة خالل مدة الت�صليح ببدل �إيجار
يومي حده الأق�صى  300درهم ولمدة
اق�صاها ع�شرة ايام.
� -4إلزام �شركة الت�أمين بوجوب ا�صالح
المركبة المت�ضررة في ت�أمين الم�س�ؤولية
المدنية في ور�ش ا�صالح الوكالة في
حالة وقوع الحادث خالل ال�سنة الأولى
لت�سجيل المركبة او �سيرها على الطريق.
-5ح�سم الخالف بين �شركة الت�أمين و�صاحب
المركبة المت�ضررة حول تعوي�ض اال�ضرار
او تحديد القيمة ال�سوقية للمركبة ،حيث
تم الن�ص على �أ�س�س الإ�صالح وانه
في حال وجود خالف بين المت�ضرر
و�شركة التامين ب�ش�أن (قيمة اال�ضرار)
و(مبلغ التعوي�ض) او (القيمة ال�سوقية
للمركبة) فيتم تعيين خبير لهذه الغاية
على نفقة ال�شركة ،وفي حال عدم قبول
راي الخبير فلأي من الطرفيين حق
اللجوء للهيئة لتعيين خبير من �ضمن
قائمة الخبراء المرخ�صين بحيث تكون
�أتعاب الخبير على نفقة الطرف الذي لم
يكون التقرير في �صالحة.
�-6إ�ضافة معايير جديدة (�أي تم تو�سيع
مفهوم الخ�سارة الكلية) لت�شمل:
�أ .معيار كلفة الإ�صالح التي تزيد عن
( )%50من قيمة المركبة.
ب.معيار ت�ضرر الأجزاء الثابتة للمركبة
(�شا�صي مثال) بحيث ت�ستدعي ق�ص/
لحام� /شد.
-7اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة
�صالحية رخ�صة قيادته �سائق ًا مرخ� ًصا
�إذا ا�ستطاع تجديد الرخ�صة خالل 30
يوم ًا من تاريخ وقوع الحادث.
-8اي�ضاح �أ�س�س ا�صالح المركبات و�آلية
التعوي�ض النقدي ،وتم تحديد مده زمنية

التخاذ القرارات وكيفية حل المنازعات
في حالة ح�صولها.
 -9حل �إ�شكاليات تحديد الم�س�ؤولية عند
وقوع حادث من القاطرة والمقطورة.
-10منع ال�شركة من الرجوع على المالك في
حال كانت مركبته م�سروقة وكان قد بلغ
عن ذلك.
-11تم �إ�ضافة تعريفات للفي�ضان والكوارث
الطبيعية بحيث �أ�صبحت ال�شركة ملزمة
بالإ�صالح والتعوي�ض ،اال �إذا �صدر قرار
عن الجهة المخت�صة باعتبار الحالة
الجوية كارثة طبيعية.
 -12تم و�ضع تعريفة ا�سعار تت�ضمن حد ًا
�أدني وحد ًا �أعلى ح�سب فئة المركبة
كما تم تحديد ن�سب التحمالت ،والتي
تم تعديل بع�ض �أحكامها بموجب قرار
مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين رقم ()41
ل�سنة .2017
-13منح العديد من الخ�صومات بموجب
قرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين رقم
( )42ل�سنة  2017ومنها (خ�صومات عدم
المطالبة بن�سب متدرجة مع عدد ال�سنوات
الخالية من الحوادث بن�سب ت�صل �إلى
 ،%20خ�صم خا�ص ب�أ�ساطيل المركبات
بن�سبة  ،%30خ�صم لل�سيارات العاملة
بالكهرباء بن�سبة  %25وذلك ت�شجيع ًا لمثل
هذه الأنواع من المركبة �صديقة البيئة).
وت�شير نتائج التطبيق للنظام الموحد لوثيقتي
المركبات خالل عام � 2017إلى تحقيق
الم�ستهدف منها وهو تنظيم �سوق الت�أمين
على المركبات بالإمارات من خالل تحديد
ال�سعر الفني ال�سليم وتحقيق المناف�سة
الإيجابية بين �شركات الت�أمين وتح�سين
الخدمة ال ٌمقدمة ،وكذا حماية حقوق حملة
وثائق الت�أمين وم�ساهمي �شركات الت�أمين
على حد �سواء ،وحماية ال�شركات نف�سها من
المخاطر التي قد تتعر�ض لها في الم�ستقبل،
مما �ساهم في تطوير الأ�س�س والقواعد الفنية
الالزمة لتعزيز �إر�ساء �أ�س�س تنظيمية حديثة
ومتطورة ل�سوق ت�أمين المركبات بالإمارات
وفق �أف�ضل الممار�سات العالمية ووفق �أ�س�س
�سليمة ،وبذات الوقت بد�أت نتائج �شركات
الت�أمين بالتعافي بعد �سنوات
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من عملية البيع دون ال�سعر الفني الت�أميني
ال�صحيح (حرق الأ�سعار).
المنظمــة
.2التعليمـات الماليــة
ُ
للأن�شطة المالية واال�ستثمارية
والفنية والمحا�سبية ل�شركات
الت�أمين و�شركات الت�أمين التكافلي
والذي ُيعد نقلة نوعية مهمة في تطوير
الأ�س�س التنظيمية والقواعد الفنية
لنمو �سوق الت�أمين الإماراتي وتعزيز
تناف�سية و�ضمان حماية حقوق حملة
الوثائق والم�ساهمين ،وقيا�س المالءة
المالية ل�شركات الت�أمين ووفقا للمبادئ
الرئي�سية لـ  ،Solvency IIحيث تم االعتماد
على �أحدث التطبيقات الدولية ال�سائدة
في �أ�سواق التامين مع المحافظة على
خ�صو�صية �سوق التامين االماراتي.
�إن التعليمات المالية ل�شركات الت�أمين
و�شركات التكافل ال�صادرة بموجب قراري
مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين رقمي (،25
 )26ل�سنة  ،2014والتي منحت �شركات
الت�أمين (� )3سنوات كفترة انتقالية والتي
انتهت بنهاية عام  ،2017قد جعلت دولة
الإمارات العربية المتحدة في مقدمة
الدول الرائدة من حيث التنظيم الفعال
لقطاع الت�أمين في ال�شرق الأو�سط،
وتبني �أحدث متطلبات قيا�س المالءة
المالية ،نظر ًا لما تميزت به من �شمولية
في الجوانب الفنية والمالية والتنظيمية
و�ضمن ت�شريع موحد ،وقد �أحدثت نقلة
نوعية في تنظيم قطاع التامين في الدولة
وتعزيز تناف�سيته ،ذلك �أنه تم تبني
�أحدث متطلبات قيا�س المالءة المالية
واالعتماد على �أحدث التطبيقات الدولية
ال�سائدة في �سوق التامين مع المحافظة
على خ�صو�صية �سوق التامين االماراتي،
وقد تميزت التعليمات المالية بالمالمح
الرئي�سية التالية:
�أ .تطوير النواحي المالية والفنية
ل�شركات الت�أمين وذلك باال�ستفادة
من الخبراء الإكتواريين في مراجعة
المخ�ص�صات الفنية وااللتزامات
المالية بالإ�ضافة الى ت�سعير
المنتجات الت�أمينية وقيا�س المالءة
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المالية ومراجعة �سيا�سات اعادة التعليمات المالية ل�شركات الت�أمين و�شركات
التكافل وذلك بموجب قرار مجل�س الإدارة
الت�أمين وغيرها.
رقم ( )22ل�سنة .2017
ب.التركيز على قيا�س المالءة المالية
ل�شركات الت�أمين وقيا�س كافة  .3تطبيق ال�ضمان ال�صحي الإلزامي
على جميع الأفراد في �إمارة دبي،
المخاطر التي تتعر�ض لها ووفقا
للمبادئ الرئي�سية لـ .Solvency II
وفى هذا ال�سياق تحر�ص �شركات الت�أمين
العاملة بالدولة على تقديم �أف�ضل
ج.زيادة كفاءة التقارير التي تقدمها
التغطيات الت�أمينية ال�صحية لحماية
�شركات الت�أمين الى الهيئة وزيادة
الأفراد  /الثروة الب�شرية ب�أ�سعار منا�سبة
التوا�صل مع مجال�س ادارات ال�شركات
وذلك من خالل عدد (� )50شركة
وذلك من خالل التقارير المالية
ت�أمين ،حيث ُيمار�س الت�أمين ال�صحي في
والفنية التي يتم اعدادها حول
كل من �شركات الت�أمين على الممتلكات
مراقبة المخاطر التي تتعر�ض لها
والم�س�ؤوليات وكذا �شركات الت�أمين على
�شركات الت�أمين.
الحياة وذلك بهدف تلبية كافة احتياجات
عمالء الت�أمين ال�صحي.
كما ت�ضمنت التعليمات ما يلي:
	•تعليمات �أ�س�س ا�ستثمار حقوق حملة وقد بلغ �إجمالي �أق�ساط الت�أمين ال�صحي
الوثائق.
المكتتبة ما مجموعة ( )17.2مليار درهم
	•تعليمات هام�ش المالءة والمبلغ الأدنى عام  ،2016وارتفع �إلى ( )18مليار درهم
لل�ضمان.
عام  2017بما يمثل  % 41من �إجمالي �أق�ساط
	•تعليمات �أ�س�س احت�ساب المخ�ص�صات الت�أمين المكتتبة بالدولة.
الفنية.
ومن الجدير بالذكر �أن �إلزامية الت�أمين
	•تعليمات موجودات ال�شركة التي تقابل ال�صحي بالن�سبة للمقيمين ب�إمارة �أبو ظبي
االلتزامات الت�أمينية المتربة عليها.
في عام  2006و�إمارة دبي في عام  ،2017قد
	•تعليمات ال�سجالت التي تلتزم ال�شركة �ساهمت في تنويع التغطيات الت�أمينية وتقديم
بتنظيمها واالحتفاظ بها والبيانات خدمات طبية متميزة لعمالء الت�أمين.
والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
 .4قرار مجل�س الوزراء رقم ()16
	•تعليمات �أ�س�س تنظيم الدفاتر الح�سابية
ل�سنة  2017بتعديل بع�ض �أحكام قرار
و�سجالت كل من ال�شركات والوكالء
مجل�س الوزراء رقم ( )42ل�سنة 2009
والو�سطاء وتحديد البيانات الواجب
ب�ش�أن نظام الحد الأدنى لر�أ�س مال
�إدراجها في هذه الدفاتر وال�سجالت.
�شركات الت�أمين ،والذي ن�ص على �أنه
	•تعليمات ال�سيا�سات المحا�سبية الواجب
يجب �أن يكون ( )%51على الأقل من
اتباعها من ال�شركة والنماذج الالزمة
ر�أ�س مال ال�شركة الم�ؤ�س�سة في الدولة
لإعداد التقارير والبيانات المالية
مملوك ًا من مواطني الدولة �أو من مواطني
وعر�ضها.
دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية،
وتجدر الإ�شارة �إلى قيام �شركات الت�أمين
�أو لأ�شخا�ص اعتبارية مملوكة بالكامل
بالعمل على توفيق الأو�ضاع ان�سجام ًا مع
لمواطني الدولة �أو لمواطني دول مجل�س
متطلبات التعليمات المالية خالل الفترة
التعاون لدول الخليج العربية.
االنتقالية منذ �إ�صدار التعليمات المالية،
ومن خالل متابعة هيئة الت�أمين لنتائج  .5قرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين
رقم ( )37ل�سنة  2017ب�ش�أن تعليمات
�أعمال �شركات الت�أمين وفي �إطار تعظيم
ترخي�ص وقيد مراكز البيع التابعة
اال�ستفادة من التعليمات المالية وتحقيق
ل�شركات الت�أمين وتنظيم �أعمالها ،والذي
�أهدافها ،فقد قامت الهيئة ب�إ�صدار تعديل
حدد المعايير التنظيمية ومتطلبات
ب�ش�أن تطبيق حدود اال�ستثمار الواردة في
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الترخي�ص لمراكز البيع التابعة ل�شركات
الت�أمين لممار�سة بع�ض المهام المحددة
ومنها:
�أ� .إ�صدار وثائق الت�أمين في فروع ت�أمين
المركبات والت�أمين ال�صحي وت�أمين
ال�سفر.
ب .الك�شف عن الأ�ضرار التي تلحق
بالمركبات.
ج .ا�ستالم الم�ستندات المتعلقة
بالمطالبات الخا�صة بالفروع التي
يخت�ص مركز البيع بممار�ستها.

	•تحديد الأ�شخا�ص الم�سموح لهم
بممار�سة مهنة الإكتواري.
	•ال�شروط الواجب توفرها للترخي�ص
والقيد.
	•�شروط ترخي�ص ال�شخ�ص االعتباري.
	•�إجراءات الترخي�ص والقيد.
	•مدة الترخي�ص وتجديده.
	•التوقف الم�ؤقت والنهائي .وثيقة ت�أمين
الم�س�ؤولية المهنية.
	•�صفة الإكتواري والتزامات ال�شركة.

 .6قرار مجل�س �إدارة الهيئة رقم
( )32ل�سنة  2017في �ش�أن النظام
الخا�ص بالئحة المعايير الموحدة
لإعداد التقارير ال�ضريبة ،والتي ت�ضمنت
معايير التبادل التلقائي لمعلومات
الح�سابات المالية لل�شركات وحاملي
الوثائق والتي و�ضعتها منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،وذلك ان�سجام ًا
مع االتفاقية الدولية ب�ش�أن الم�ساعدة
الإدارية المتبادلة في الم�سائل ال�ضريبية
التي ان�ضمت �إليها دولة الإمارات العربية
المتحدة بتاريخ .2017/4/21

 .9قرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين
رقم ( )12ل�سنة 2016م ب�ش�أن
انق�ضاء �أثر الجزاءات الت�أديبية لذوي
المهن المرتبطة بالت�أمين.

 .7قرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين
رقم ( )22ل�سنة  2017ب�ش�أن تطبيق
حدود اال�ستثمار الواردة في الف�صل
الأول من التعليمات المالية ل�شركات
الت�أمين والتعليمات المالية ل�شركات
الت�أمين التكافلي ،حيث تم معالجة بع�ض
الإي�ضاحات من حيث:

 .10قرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين
رقم ( )10ل�سنة  2016ب�ش�أن التعليمات
المتعلقة بتنظيم �أعمال ال�شركات القائمة
والمرخ�ص لها بمزاولة عمليات ت�أمين
الأ�شخا�ص وتكوين الأموال من جهة
وعمليات ت�أمين الممتلكات والم�س�ؤوليات
من جهة �أخرى.

	•حدود توزيع وتخ�صي�ص الموجودات.
	•اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة.
	•�أحكام عامة لغايات احت�ساب المالءة
المالية.
 .8قرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين
رقم ( )9ل�سنة  2017في �ش�أن نظام
ترخي�ص وقيد االكتواريين وتنظيم
�أعمالهم ،والذي و�ضع الأطر القانونية
المنظمة لممار�سة مهنة الخبير
الإكتواري ،من حيث:

	•فروع الأكتواري االعتباري.
	•مهام الأكتواري الأ�سا�سية والفرعية.
	•التزامات الأكتواري.
	•انتهاء عالقة الأكتواري مع ال�شركة.
	•المخالفات والجزاءات.

�أ�سا�س موحد ،وعلي �أ�سا�س منف�صل لكل
من عمليات ت�أمين الأ�شخا�ص وتكوين
الأموال وعمليات ت�أمينات الممتلكات
والم�س�ؤوليات.
 .11قرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين
رقم ( )11ل�سنة  2016ب�ش�أن مراجعة
�سيا�سة الت�سعير التي تطبقها ال�شركة في
فروع ت�أمين الممتلكات والم�س�ؤوليات ،بما
يكفل كفاية وعدالة الأ�سعار وتنا�سبها مع
الأخطار التي تمت تغطيتها وبما ُيحافظ
علي �سالمة المركز المالي لل�شركة
وحقوق حملة الوثائق من تعر�ضها
للخطر ،وعلى وجه الخ�صو�ص ما يلي:
	•تحديد الأحكام الخا�صة بقيام �شركة
الت�أمين بمراجعة �سيا�سة الت�سعير
الخا�صة بمنتجاتها الت�أمينية.
	•تحديد البيانات والمعلومات الواجب
ت�ضمينها ل�شهادة الخبير الإكتواري
عند قيامه بمراجعة �سيا�سة الت�سعير
لدى �شركة الت�أمين.
 .12الدليل الإر�شادي لعمل المراقب
الداخلي في �شركات و�ساطة الت�أمين،
حيث �أ�صدرت الهيئة بتاريخ 2017/12/24
«الدليل الإر�شادي لعمل المراقب الداخلي
في �شركات و�ساطة الت�أمين» وذلك في
�إطار تنظيم �أعمال و�ساطة الت�أمين والذي
حدد العنا�صر التالية:
�أ .المبادئ الأ�سا�سية لمزاولة مهنة
المراقب الداخلي.
ب� .إجراءات المراجعة واالمتثال.

وقد �ألزم القرار ال�شركات القائمة
والمرخ�ص لها بمزاولة عمليات ت�أمينات
ث .واجبات وم�س�ؤوليات المراقب الداخلي
الأ�شخا�ص وتكوين الأموال من جهة
في �شركات و�ساطة الت�أمين.
وعمليات ت�أمينات الممتلكات من جهة
�أخرى بالف�صل التام بين نوعي الت�أمين
ج .المهام المتخ�ص�صة للمراقب
من حيث( :الإجراءات الفنية والمالية
الداخلي في �شركات الت�أمين.
والتقنية والإدارية والقانونية ،وما يتعلق
ح .نموذج لتقرير المراقب الداخلي
بذلك من �أنظمة وعمليات وكوادر فنية
(الربع �سنوي ،ال�سنوي).
و�إدارية ومالية) ،وكذا �إعداد كافة
التقارير والبيانات المالية التي ين�ص
ومن الجدير بالذكر �أنه يتم الحوار
عليها القانون والأنظمة والتعليمات
والم�شاركة المجتمعية لم�شروعات
والقرارات ال�صادرة بمقت�ضاه على
ت .عنا�صر عمل الرقابة الداخلية واالمتثال.
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القرارات والتعليمات بين هيئة الت�أمين
وقطاع الت�أمين قبل عملية الإ�صدار ،كما
�أن هناك تفاعل �إيجابي من جانب قطاع
الت�أمين مع كافة التعليمات والقرارات
ال�صادرة من هيئة الت�أمين ،حيث تحر�ص
الهيئة على قيام �شركات الت�أمين والمهن
المرتبطة بالعمل على توفيق �أو�ضاعهم
لالمتثال لكافة التعليمات والقرارات
ال�صادرة من الهيئة.
التوطين والتدريب:
�إن�شاء معهد للت�أمين بالإمارات �ضمن
مبادرات تكوين وت�أهيل الكوادر
الوطنية ،بالتعاون مع معهد الت�أمين
القانوني البريطاني ( )CIIعام :2016
تحقيق ًا للأهداف المنوطة بالهيئة ب�ش�أن
زيادة ن�سبة التوطين في القطاع وزيادة
م�ستوى كفاءة الكوادر الب�شرية في �سوق
الت�أمين المحلية لممار�سة �أعمال الت�أمين
عبر عقد دورات ت�ؤهل المواطنين والعاملين
في �شركات الت�أمين بالح�صول على �شهادات
عالمية في مجال الت�أمين.
وقعت هيئة الت�أمين ومعهد الت�أمين القانوني
البريطاني ( )CIIاتفاقية تعاون م�شترك،
وذلك بعد البحث والتق�صي حول �أف�ضل
المعاهد الت�أمينية حول العالم و�أهم
التجارب التي تمت في الدول المتقدمة
لغايات رفع م�ستوى الكفاءة وتح�سين قدرات
العاملين في قطاع الت�أمين وفق �أعلى
المعايير والح�صول على �أف�ضل ال�شهادات
المهنية في قطاع الت�أمين.
وتهدف االتفاقية �إلى تدريب الكوادر
الب�شرية في قطاع الت�أمين �ضمن برنامج
يت�ضمن تخ�ص�صات ت�أمينية متعددة ،وكذا
زيادة كفاءة الكوادر الب�شرية المواطنة
في �شركات الت�أمين وتزويدهم بالمهارات
والم�ؤهالت التي تعزز كفاءة الأداء في
ال�سوق المحلية وت�ساهم في تطوير �أداء
العاملين في القطاع.
وحددت االتفاقية واجبات وحقوق الطرفين
في المجاالت كافة والبرامج التدريبية
واالمتحانات التي �سيتم تقديمها ،وتتولى

العام الخامس والثالثون

الهيئة بموجب االتفاقية تهيئة مكان التدريب المالية والت�أمين البنكي ،وكذا منح �شهادات
والبينة التحتية الالزمة للبرنامج التدريبي علمية متخ�ص�صة في مجال الت�أمين وكذا
والعمل على �إعداد خطة بالتعاون مع الخدمات المالية.
معهد الت�أمين البريطاني  CIIب�ش�أن المهن
الم�ستهدفة في المرحلة الأولى وال�شهادات
التي يحتاجها القطاع وو�ضع خطة التدريب
ال�سنوية ،فيما يتركز دور معهد الت�أمين �أ .هيئة الت�أمين:
البريطاني بتزويد الهيئة بالمواد العلمية
ت�أ�س�ست هيئة الت�أمين بموجب القانون
الخا�صة بال�شهادات المقترحة من قبلهم
االتحادي رقم ( )6ل�سنة  ،2007ال ٌمعدل
وتزويد المعهد التدريبي بالمدربين
بالقانون االتحادي رقم ( )3ل�سنة 2018
المعتمدين.
وتتمتع ب�شخ�صية اعتبارية وبا�ستقالل
مالي و�إداري بما يكفل تنظيم قطاع
كما ن�صت االتفاقية على �إمكانية عقد
الت�أمين في دولة الإمارات العربية
االمتحان في مقر هيئة الت�أمين في دولة
المتحدة واال�شراف عليه بما يكفل توفير
الإمارات مما ي�ساعد الدار�سين والمتدربين
المناخ المالئم لتطويره وتعزيز دور
على تقديم االمتحانات دون عناء ال�سفر
�صناعة الت�أمين في االقت�صاد الوطني.
للخارج.

ً
ثانيا :هيكل السوق

و�أظهرت درا�سة �أجرتها الهيئة للوقوف على
الحاجة التدريبية للمواطنين والعاملين
في قطاع الت�أمين وجود رغبة كبيرة لدى
العاملين في �شركات الت�أمين ()%88.6
للح�صول على �شهادات علمية ومهنية
متخ�ص�صة في الت�أمين ،وقد ت�صدر معهد
الت�أمين القانوني بلندن � CIIأعلى ن�سبة بين
الم�ؤ�س�سات التعليمية المطلوب الح�صول
منها على ال�شهادات العلمية المتخ�ص�صة
في الت�أمين نظر ًا لما يتميز به معهد الت�أمين
القانوني البريطاني  CIIبالنهج التعليمي
العالمي من خالل �شهادات الت�أمين العالمية
ال�صادرة من المعهد عبر الكادر الفني
والتدري�سي المتخ�ص�ص.
وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي عبر
مرحلتين ،الأولى من خالل تقديم التدريب
لل�شهادات الأ�سا�سية من �أجل تهيئة
المواطنين والعاملين للمرحلة الثانية من
ال�شهادات الم�ستهدفة و�صو ًال لدرجة منح
دبلوم مهني في الت�أمين  ،DIPيليها درجة
زميل م�شارك  ،ACIIثم درجة زميل معهد
الت�أمين القانوني البريطاني  FCIIوهي �أعلى
�شهادة علمية متخ�ص�صة في الت�أمين.
وتتناول الدورات التدريبية مواد ًا علمية
حديثة ومتطورة في الت�أمين مثل الت�أمين
العام وخدمات العمالء وكيفية و�ضع الخطط
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ب� .شركات الت�أمين:
تقوم �شركة الت�أمين الم�ؤ�س�سة في الدولة
و�شركة الت�أمين الأجنبية المرخ�ص لها
بمبا�شرة الن�شاط في الدولة ب�أعمال
الت�أمين التالية:

	• ت�أمين الأ�شخا�ص وعمليات تكوين
الأموال :وي�شمل فروع الت�أمين على
الحياة بجميع �أنواعه ،والت�أمين
ال�صحي بجميع �أنواعه ،وت�أمين
الحوادث ال�شخ�صية المرتبط بالت�أمين
على الحياة وعمليات تكوين الأموال،
ويوجد (� )12شركة ت�أمين على الحياة
منها (� )3شركات وطنية و ( )9فروع
ل�شركات �أجنبية.
	•ت�أمين الممتلكات والم�س�ؤوليات :وي�شمل
فروع الت�أمين �ضد �أخطار الحريق
والت�أمينات المرتبطة بها ،والت�أمين �ضد
�أخطار النقل البري والبحري والجوي،
والت�أمين على �أج�سام ال�سفن و�آالتها،
والت�أمين على �أج�سام الطائرات ،والت�أمين
على الأقمار ال�صناعية والمناطيد،
والت�أمين على قاطرات وحافالت ال�سكك
الحديدية ،والت�أمين على المركبات
البرية ،والت�أمين الهند�سي والت�أمينات
المتعلقة به ،وت�أمينات البترول ،والت�أمين
ال�صحي بجميع �أنواعه ،والت�أمين �ضد
�أخطار الحوادث المتنوعة ،وت�أمين
ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

النقد وال�صكوك ،وت�أمين ال�سطو
وال�سرقة ،وت�أمين ك�سر الزجاج ،وت�أمين
الم�س�ؤوليات المهنية ،والت�أمين من
حوادث العمل ،والت�أمينات الزراعية
والت�أمينات الأخرى التي تندرج �ضمن
االخطار الأخرى ،وهناك (� )34شركة
ت�أمين على الممتلكات والم�س�ؤوليات
مرخ�صة بالدولة منها (� )17شركة
وطنية و ( )17فرع ل�شركات �أجنبية.
	•�شركات الت�أمين الم�شتركة :وت�شمل
ال�شركات التي تمار�س نوعين من
الت�أمين (ت�أمين الأ�شخا�ص وعمليات
تكوين الأموال وكذلك ت�أمين الممتلكات
والم�س�ؤوليات) ،وهي ال�شركات
الم�شتركة القائمة قبل نفاذ القانون
االتحادي رقم ( )6ل�سنة  2007في �ش�أن
�إن�شاء هيئة الت�أمين وتنظيم �أعماله
وتعديالته ،وهناك (� )16شركة ت�أمين
م�شتركة منها (� )15شركة وطنية وفرع
ل�شركة �أجنبية واحدة.
ج -المهن المرتبطة:
ي�ضم قطاع الت�أمين بدولة الإمارات العربية
المتحدة نخبة من الفنيين والمخت�صين
في المهن المرتبطة بالت�أمين على م�ستوي
العالم ومنها:
	•وكيل الت�أمين :ال�شخ�ص االعتباري
الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل
ال�شركة ،وت�سويق وبيع وثائق الت�أمين،
وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة
لح�ساب ال�شركة �أو بالنيابة عنها ،وبلغ
عدد �شركات وكالء الت�أمين (،)17
بح�صة م�شاركة بن�سبة  %5من �إجمالي
الأق�ساط المكتتبة.
	•و�سيط الت�أمين :ال�شخ�ص االعتباري
الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاو�ض
مع ال�شركة لإتمام عملية الت�أمين ل�صالح
الم� َّؤمن لهم ،وقد بلغ عدد �شركات
الو�ساطة الت�أمينية (� )158شركة ،ويقوم
الو�سيط بدور حيوي في عملية بيع
تغطيات الت�أمين حيث ٌي�ساهم و�سطاء
الت�أمين بن�سبة ت�صل �إلى  %40من
�إجمالي �أق�ساط وثائق الت�أمين المكتتبة
ب�سوق الت�أمين بالإمارات.

	•ا�ست�شاري الت�أمين :ال�شخ�ص الذي
يقدم خدمات ا�ست�شارية متعلقة بن�شاط
الت�أمين ،وبلغ عدد ا�ست�شاري الت�أمين
الأفراد ( )27فرد� )19( ،شركة
ا�ست�شارات ت�أمينية.

المتحدة ببيئة ا�ستثمارية واقت�صادية
و�سيا�سية م�ستقرة ،قادرة على موا�صلة النمو
االقت�صادي ،حيث حققت الدولة نجاح ًا في
زيادة م�ساهمة القطاعات غير النفطية في
االقت�صاد الوطني.

	•خبير المعاينة ومقدر الخ�سائر:
ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم بفح�ص
ومعاينة محل الت�أمين قبل الت�أمين عليه،
ومعاينة الأ�ضرار بعد وقوعها لمعرفة
�أ�سباب الخ�سارة وتقدير قيمتها وتحديد
الم�س�ؤولية ،وبلغ عدد �شركات خبراء
الك�شف وتقدير الأ�ضرار (� )38شركة،
وعدد خبراء الك�شف وتقدير الأ�ضرار
الأفراد ( )41فرد.

وقطاع الت�أمين بدولة الإمارات العربية
المتحدة �أحد �أن�شط القطاعات ،نظر ًا لدورة
الحيوي لخدمة االقت�صاد الوطني ،والذي
انعك�س علي زيادة معدالت نمو م�ساهمته في
الناتج المحلى الإجمالي  GDPوالذي بلغ 2.4%
في عام  ،2016ومن المتوقع ا�ستمرار النمو في
عام  2017بما يوازى الزيادة في م�ساهمات
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة البالغة ( )44مليار
درهم « 12.2مليار دوالر» في عام .2017

	•االكتواري :وهو الخبير الذي
يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت
والإح�صاءات ،التي بموجبها ت�س ّعر
الخدمات ،وتقوم االلتزامات ،وتك ّون
المخ�ص�صات ،وهناك عدد ()48
�إكتواري مرخ�ص للعمل في �سوق الت�أمين
بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الأمر الذي �أ�سفر عن حفاظ �سوق الت�أمين
بالإمارات على ت�صدره المركز الأول على
م�ستوى الدول العربية و�شمال �أفريقيا
 MENAمن حيث الأق�ساط المكتتبة خالل الـ
(� )10أعوام ال�سابقة ،وقد بلغ ن�صيب الفرد
من �أق�ساط الت�أمين  4,386درهم بما يعادل
« 1,218دوالر» عام  ،2016مما يدل على قوة
ومالءة �سوق الت�أمين ك�أحد �أهم �أدوات
مواجهة الأخطار ف�ض ًال عن حماية الأفراد
والممتلكات من �أية مخاطر محتملة لما فيه
�صالح االقت�صاد الوطني.

	•�شركات مطالبات الت�أمين ال�صحي:
ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم ب�إدارة
ومراجعة وت�سوية المطالبات الت�أمين
ال�صحي نيابة عن ال�شركة ،وقد بلغ
عدد �شركات مطالبات الت�أمين ال�صحي توثيق روابط التعاون والتكامل على
الم�ستويين العربي والعالمي خالل
(� )26شركة.
عامي :2017 ،2016
د -جمعية االمارات للت�أمين:
تتمتع جمعية الإمارات للت�أمين بال�شخ�صية ا�ستمرار ًا لتوثيق روابط التعاون مع هيئات
االعتبارية وعلى جميع �شركات الت�أمين تنظيم قطاع الت�أمين والجهات ذات ال�صلة
و�أ�صحاب المهن المرتبطة العاملة بالدولة بالت�أمين ،فقد تم التوقيع على عدد من
مذكرات التفاهم الجديدة خالل عام 2016
�أن يكونوا �أع�ضاء بالجمعية ،وتقوم الجمعية
بالعديد من المهام الحيوية لقطاع الت�أمين و 2017بهدف تبادل المعلومات التي ت�ساعد
ومن �أهمها رعاية م�صالح حملة الوثائق على االرتقاء ب�صناعة الت�أمين بين هيئة
والم�ستفيدين كما تتولى م�صالح �أع�ضائها الت�أمين مع كل من الجهات الآتية:
وتطبيق قواعد ممار�سة المهنة وتمثيل 	•وزارة المالية.
�شركات الت�أمين لدى اية جهة فيما يتعلق
	•الهيئة الوطنية للطوارئ واالزمات والكوارث .
ب�أعمال الت�أمين.
معهد الت�أمين القانوني البريطاني .CII
	•الهيئة العامة للت�أمين في جمهورية تون�س.
وانعكا�سه على الن�شاط الت�أميني 	•الهيئة االتحادية للرقابة النووية.
يتميز اقت�صاد دولة الإمارات العربية 	•كليات التقنية العليا.

ً
ثالثا :المناخ االقتصادي
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	•وزارة المالية في جمهورية بيالرو�سيا.
	•هيئة اال�شراف على الت�أمين في الهند.

حالي ًا بدرا�سة عدة م�شروعات للقوانين
التي �سوف تُ�ساهم في تطوير وتنمية قطاع
الت�أمين ،نذكر منها:

ً
رابعا :نظرة مستقبلية

الجيل القادم من الرقابة :يتم حالي ًا
درا�سة متطلبات االنتقال الى الجيل القادم
من الرقابة على قطاع الت�أمين ،من خالل
بناء من�صة مالية الكترونية للهيئة �ستتمكن
من خاللها من بناء قاعدة بيانات مالية
الكترونية متطورة عن القطاع ومراقبته
وفقا لأف�ضل الممار�سات العالمية.

 -1تعليمات معايير �إعادة الت�أمين.
-2تعليمات ترخي�ص و�سيط �إعادة ت�أمين.
-3تعليمات ت�سويق وثائق الت�أمين من
خالل البنوك «الت�أمين البنكي».
-4ت�شكيل لجنة ت�سوية المنازعات النا�شئة
عن عقود و�أعمال وخدمات الت�أمين.
�-5إن�شاء �صندوق المت�ضررين من حوادث
المركبات مجهولة الهوية �أو الغير م�ؤمنة.
�-6إن�شاء �صندوق �ضمان حقوق حملة
وثائق الت�أمين.
-7االطر القانونية لعملية الربط االلكتروني
مع �شركات الت�أمين.
-8تطبيق الت�أمين الإلزامي �ضد �أخطار
الم�س�ؤولية المدنية الع�شرية للمقاولين
والمهند�سين.
-9تطبيق الت�أمين الإلزامي �ضد �أخطار
الم�س�ؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

ت�شير نتائج عمليات قطاع الت�أمين خالل
ال�سنوات ال�سابقة �إلى نمو القطاع بمتو�سط
معدل نمو � %10سنوي ًا ،الأمر الذي يعنى
ا�ستمرار المحافظة على ريادة �سوق الت�أمين
الإماراتي على م�ستوى الدول العربية و�شمال
�أفريقيا  MENAخالل ال�سنوات القادمة.
و�إذ تحر�ص هيئة الت�أمين على زيادة ن�سبة
م�ساهمة قطاع الت�أمين في الناتج المحلى
الإجمالي وذلك من خالل تنظيم قطاع
الت�أمين والإ�شراف عليه بما يكفل توفير
المناخ المالئم لتطويره وكذا العمل على
رفع �أداء وكفاءة �شركات الت�أمين والمهن
المرتبطة بها ،بما يكفل توفير المناخ
المالئم لتطويره.
وا�ستكماال لمنظومة الت�شريعات المنظمة
لقطاع الت�أمين بما يكفل توفير المناخ
المالئم لتطويره ،ف�إن هيئة الت�أمين تقوم

�إن ا�ستمرار ريادة قطاع الت�أمين الإماراتي
�إنما يتحقق في �إطار ما تقوم به هيئة
الت�أمين من تطوير للت�شريعات والتعليمات
بما يتما�شى مع �أف�ضل الممار�سات العالمية،
وكذا تطبيق التعليمات المالية ب�شكل كامل
في بداية عام  ،2018والتي منحت الأ�سبقية
للإمارات على م�ستوى ال�شرق الأو�سط في
تبني �أحدث متطلبات قيا�س المالءة المالية.
و�إذ ُيتوقع �أن َي�ستمر قطاع الت�أمين بدولة
الإمارات العربية المتحدة في تحقيق دورة
الفعال في دعم التنمية االقت�صادية ،مع
المحافظة على معدالت نمو مرتفعة ب�أكثر
من  %10في ال�سنوات المقبلة لما فيه �صالح
االقت�صاد الوطني.

المالحق اإلحصائية:
جدول رقم ()1

بيان بعدد ال�شركات والهيئات العاملة فى �سوق الت�أمني بالإمارات العربية املتحدة
�شركات الت�أمني
حياة

بيان

ت�أمينات عامة

�شركات �إعادة ت�أمني

م�شرتكة
حياة  +ت�أمينات
عامة

ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س
مال
مال
مال
مال
مال
مال
وطني اجنبي وطني اجنبي وطني اجنبي

املهن املرتبطة بالت�أمني

�شركة
جمموع
ال�شركات وطنية �أجنبية جمموع الو�ساطة
الت�أمينية

�شركات
وكالء
الت�أمني

�شركات
�شركات ا�ست�شاري خرباء
ا�ست�شارى الت�أمني الك�شف
الت�أمني الأفراد وتقدير
الأ�ضرار

خرباء
الك�شف
وتقدير
الأ�ضرار
الأفراد

الإكتواريني �شركات
«خرباء مطالبات
ريا�ضيات الت�أمني
الت�أمني» ال�صحي

2016

3

9

16

17

15

1

61

-

-

-

152

18

18

24

42

65

48

27

2017

3

9

17

17

15

1

62

-

-

-

158

17

19

27

38

41

48

26

جدول رقم ()2

بيان بالقوى العاملة فى �سوق الت�أمني بالإمارات العربية املتحدة
بيان

قوى عاملة وطنية
�إدارية وفنية

�إنتاجية

قوة عاملة عربية
�إدارية وفنية

�إنتاجية

قوة عاملة �أجنبية
�إدارية وفنية

�إنتاجية

املجموع
�إدارية وفنية

2016

1141

2424

6214

9779

2017

1200

2481

6327

10008
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جدول رقم ()3
ن�شاط الت�أمينات العامة ( �أق�ساط الت�أمين المبا�شرة ) في �سوق الت�أمين بالإمارات العربية المتحدة عن عامي 2017 ، 2016
العملة � /ألف دوالر �أمريكي

الفروع

2016

2017

الأق�ساط املكتتبة املبا�شرة
خارجي

الأق�ساط املكتتبة املبا�شرة

دول ال�شرق
الأو�سط
و�شمال افريقيا
(با�ستثناء
مجل�س التعاون
الخليجي)

دول خارج
ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا

المجموع

محلي

205,617

1,135

4,819

4,493

216,064

231,201

995

54,805

473

-283

99

55,094

54,962

273

محلي

دول مجل�س
التعاون
الخليجي
(با�ستثناء
الإمارات)

دول مجل�س
التعاون
الخليجي
(با�ستثناء
الإمارات)

خارجي
دول ال�شرق
الأو�سط
و�شمال افريقيا
(با�ستثناء
مجل�س التعاون
الخليجي)

دول خارج
ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا

المجموع

3,615

6,885

242,696

-283

1,525

56,477

فروع الت�أمين البحري والطيران
الت�أمين البحري
الطيران
فروع غير البحري
ت�أمين الحريق

ال�سيارات

513,878

14,258

18,313

16,375

562,823

567,326

1,604

17,366

17,733

604,030

ت�أمين ال�سيارات ال�شامل -
المباع للأ�شخا�ص

989,433

2,319

66,741

15,179

1,073,671

1,106,772

2,131

68,596

16,696

1,194,194

ت�أمين ال�سيارات الم�س�ؤولية
المدنية  -المباع للأ�شخا�ص

147,786

654

4,000

3,010

155,451

231,141

733

2,446

7,832

242,152

ت�أمين ال�سيارات المباع
لل�شركات

405,431

4,342

1,790

21,022

432,585

465,417

4,172

1,977

21,236

492,802

مجموع ت�أمين ال�سيارات

1,542,651

7,314

72,531

39,211

1,661,707

1,803,329

7,035

73,019

45,764

1,929,148

الحوادث والت�أمينات الأخرى
حوادث متنوعة

112,620

369

257

1,877

115,123

97,600

215

250

2,268

100,333

زراعي
الت�أمين الهند�سي

186,103

6,741

13,131

13,753

219,728

192,834

9,135

11,115

18,790

231,874

ت�أمينات البترول

58,339

7,410

240

1,050

67,039

86,191

4,803

299

161

91,455

الت�أمين ال�صحي

الت�أمين ال�صحي الجماعي

130,176

50

377

11

130,615

192,978

0

256

46

193,280

الت�أمين ال�صحي الفردي

4,293,538

4,932

8,853

244

4,307,566

4,301,511

3,556

8,519

166

4,313,752

مجموع الت�أمين ال�صحي

4,423,714

4,982

9,230

254

4,438,181

4,494,489

3,556

8,775

212

4,507,033

ت�أمينات �أخرى
الإجمالي

433,473

6,924

9,303

15,954

465,653

439,611

29,689

7,825

12,922

490,048

7,531,198

49,606

127,542

93,066

7,801,412

7,967,543

57,306

121,983

106,260

8,253,093
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جدول رقم ()3A
ن�شاط الت�أمينات العامة (�أق�ساط �إعادة الت�أمين) في �سوق الت�أمين بالإمارات العربية المتحدة عن عام 2016

العملة� /ألف دوالر �أمريكي
الوارد

ال�صادر

خارجي

خارجي

محلي

دول
مجل�س
التعاون
الخليجي
(با�ستثناء
الإمارات)

دول
ال�شرق
الأو�سط
و�شمال
افريقيا
(با�ستثناء
مجل�س
التعاون
الخليجي)

دول خارج
ال�شرق
الأو�سط
و�شمال
افريقيا

مجموع
الوارد

الفروع

مجموع
ال�صــادر

محلي

دول
مجل�س
التعاون
الخليجي
(با�ستثناء
الإمارات)

دول
ال�شرق
الأو�سط
و�شمال
افريقيا
(با�ستثناء
مجل�س
التعاون
الخليجي)

دول خارج
ال�شرق
الأو�سط
و�شمال
افريقيا

�صافي
االحتفاظ

الن�سبة
%

فروع الت�أمين البحري والطيران
الت�أمين البحري
الطيران

23,241

13,110

6,607

11,996

54,955

118,252

2,483

2,545

32,784

156,064

114,955

42.4%

21,543

1,231

1,344

6,563

30,682

66,813

897

20

6,045

73,775

12,001

14.0%

فروع غير البحري
ت�أمين الحريق

ال�سيارات

124,643

42,211

21,639

23,204

211,697

452,963

33,747

11,805

58,117

556,631

217,888

28.1%

ت�أمين ال�سيارات
ال�شامل  -المباع
للأ�شخا�ص

9,979

737

190

107

11,013

192,727

562

2,785

17,518

213,593

871,091

80.3%

ت�أمين ال�سيارات
الم�س�ؤولية
المدنية  -المباع
للأ�شخا�ص

698

360

54

472

1,584

15,433

57

46

944

16,481

140,554

89.5%

ت�أمين ال�سيارات
المباع لل�شركات

79,860

32,890

7,042

1,673

121,466

75,085

450

540

10,301

86,376

467,675

84.4%

مجموع ال�سيارات

90,537

33,986

7,286

2,253

134,063

283,245

1,070

3,371

28,764

316,450

1,479,320

82.4%

الحوادث والت�أمينات الأخرى
حوادث متنوعة

628

154

33

-83

732

214

20,230

147

5,449

26,041

89,813

77.5%

زراعي
الت�أمين الهند�سي

27,810

10,015

4,316

6,379

48,521

149,612

8,950

5,272

30,737

194,571

73,678

27.5%

ت�أمينات البترول

116,175

30,547

13,862

39,052

199,635

-23,729

13,310

16,198

139,296

145,076

121,599

45.6%

315

28,709

86

13,231

42,025

88,904

67.9%

40,807

119,667

9,132

141

169,747

1,615,179

209

913

242,911

1,859,212

2,618,101

58.5%

41,122

119,667

9,132

141

170,062

1,643,888

209

999

256,141

1,901,237

2,707,005

58.7%

6,852

8,598

4,865

16,932

37,247

308,046

8,220

5,412

50,871

372,549

130,352

25.9%

452,553

259,520

69,085

106,436

887,593

3,019,321

69,100

45,769

608,204

3,742,394

4,946,611

56.9%

الت�أمين

الفردي

الجماعي
ال�صحي
مجموع الت�أمين
ال�صحي
ت�أمينات �أخرى

الإجمالي

315
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تابع جدول رقم ()3A
ن�شاط الت�أمينات العامة (�أق�ساط �إعادة الت�أمين) في �سوق الت�أمين بالإمارات العربية المتحدة عن عام 2017
العملة� /ألف دوالر �أمريكي
الوارد

الفروع
محلي

ال�صادر

خارجي

دول مجل�س
التعاون
الخليجي
(با�ستثناء
الإمارات)

�صافي
االحتفاظ

الن�سبة
%

خارجي

دول ال�شرق
الأو�سط
دول خارج
مجموع الوارد
و�شمال
افريقيا ال�شرق الأو�سط
(با�ستثناء
التعاون و�شمال افريقيا
مجل�س
الخليجي)

محلي

دول مجل�س
التعاون
الخليجي
(با�ستثناء
الإمارات)

دول ال�شرق
الأو�سط
دول خارج
مجموع ال�صادر
و�شمال
افريقيا ال�شرق الأو�سط
(با�ستثناء
مجل�س التعاون و�شمال افريقيا
الخليجي)

فروع الت�أمين البحري والطيران
الت�أمين البحري
الطيران

24,654,254

7,285,587

6,070,758

18,766,859

56,777,457

141,330,034

4,921,202

3,070,046

51,586,790

200,908,071

98,565,607

32.9%

25,978,998

575,432

480,367

6,250,156

33,284,953

47,776,453

2,137,976

1,415,467

25,436,255

76,766,152

12,995,325

14.5%

فروع غير البحري
ت�أمين الحريق

84,587,876

37,444,572

18,321,276

66,446,153

206,799,877

330,124,905

38,323,696

21,181,713

196,833,507

586,463,821

27.7% 224,365,699

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

81.2% 982,619,965

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

83.9% 205,809,008

ت�أمين ال�سيارات
المباع لل�شركات

98,441,282

40,579,689

4,645,104

()14,306,922

129,359,153

82,506,938

398,565

660,341

14,068,734

97,634,578

84.3% 524,526,445

مجموع ال�سيارات

114,420,765

41,172,901

4,772,865

(12,014,865

148,351,666

259,738,401

4,195,183

23,477,777

77,132,933

82.5% 1,712,955,418 364,544,294

ت�أمين ال�سيارات
ال�شامل  -المباع
للأ�شخا�ص
ت�أمين ال�سيارات
ال�سيارات الم�س�ؤولية المدنية
 -المباع للأ�شخا�ص

الحوادث والت�أمينات الأخرى
حوادث متنوعة

578,835

339,539

92,671

()59,053

951,992

11,970,511

288,604

239,750

()2,542,715

9,956,149

91,328,850

90.2%

زراعي
الت�أمين الهند�سي

27,984,066

15,961,726

5,928,716

9,554,619

59,429,126

142,217,344

14,585,456

7,068,702

58,479,862

222,351,363

68,952,120

23.7%

ت�أمينات البترول

149,841,004

8,444,344

2,184,346

81,374,439

241,844,134

110,289,317

14,737,065

8,294,695

134,431,110

267,752,187

65,546,542

19.7%

الت�أمين ال�صحي
الفردي

318,215

-

-

-

318,215

39,768,619

2,316

121,958

37,764,640

77,657,533

59.9% 115,940,956

الت�أمين ال�صحي
الجماعي

47,905,713

120,763,430

7,315,482

()9,812,153

1,302,473,323 166,172,473

10,332,567

6,908,755

47.0% 2,104,859,455 2,375,065,321 1,055,350,676

مجموع الت�أمين
ال�صحي

48,223,928

120,763,430

7,315,482

()9,812,153

1,342,241,942 166,490,688

10,334,883

7,030,713

47.5% 2,220,800,410 2,452,722,854 1,093,115,316

60,263,112

13,905,200

10,433,889

53,579,390

14,608,088

11,033,835

10.2%

245,892,731 536,532,837

55,600,370

104,132,152 2,772,232,302 1,052,111,484 214,085,545

82,812,697

الت�أمين
ال�صحي

ت�أمينات �أخرى

الإجمالي

138,181,591

386,543,396

151,937,517

564,122,836

64,106,482

49.0% 4,559,616,453 4,745,587,727 1,786,410,575
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جدول رقم ()4

تعوي�ضات الت�أمينات املبا�شرة

فى �سوق الت�أمني بالإمارات العربية املتحدة عن عامي 2017 ، 2016

العملة � /ألف دوالر �أمريكي

الفروع

2016

2017

الت�أمينات العامة:
فروع الت�أمين البحري والطيران
الت�أمين البحري

26,107

23,283

الطيران

3,060

13,145

0

0

48,915

73,967

ت�أمين ال�سيارات ال�شامل  -المباع للأ�شخا�ص

220,394

189,461

ت�أمين ال�سيارات الم�س�ؤولية المدنية  -المباع للأ�شخا�ص

36,088

34,006

ت�أمين ال�سيارات المباع لل�شركات

71,613

71,132

مجموع ال�سيارات

328,095

294,598

0

0

22,400

2,162

ال�سطو �أو ال�سرقة

0

0

زراعي

0

0

الت�أمين الهند�سي

57,309

38,831

ت�أمينات البترول

19,719

98,306

الت�أمين ال�صحي الفردي

11,623

20,915

الت�أمين ال�صحي الجماعي

820,043

813,822

مجموع الت�أمين ال�صحي

831,665

834,738

48,806

26,709

1,386,076

1,405,737

فروع غير البحري
ت�أمين الحريق

ال�سيارات

الحوادث والت�أمينات الأخرى
حوادث متنوعة

الت�أمين
ال�صحي
ت�أمينات �أخرى

مجموع الت�أمينات العامة
ت�أمينات الحياة:
الفردي

350,495

1,152,413

الجماعي

328,095

1,108,421

التقاعد وال�شيخوخة

148

72

عمليات تكوين الأموال

-996

214

677,742

2,261,120

مجموع ت�أمينات الحياة

العملة المحلية :الدرهم الإماراتي
ال�سعر ال ٌمعادل للعملة المحلية بالدوالر الأمريكي :دوالر لكل  3.6درهم

العام الخامس والثالثون

70

ديسمبر (كانون األول ) 2018 -

جدول رقم ()4A
تعوي�ضات �إعادة الت�أمين في الت�أمينات العامة في �سوق الت�أمين بالإمارات العربية المتحدة عن عامي 2017 ، 2016

العملة � /ألف دوالر �أمريكي

الفروع

2016

مجموع الوارد

2017

مجموع ال�صادر �صافي العمليات

مجموع الوارد

مجموع ال�صادر �صافي العمليات

فروع الت�أمين البحري والطيران
الت�أمين البحري

5,185,792

20,263,866

11,029,230

12,333,876

18,330,949

17,286,087

الطيران

3,181,263

3,173,991

3,067,224

4,043,322

13,477,885

3,710,288

فروع غير البحري
ت�أمين الحريق

49,943,338

60,906,074

37,952,063

23,130,916

64,900,090

32,197,561

4,658,652

42,518,000

182,534,911

2,165,425

46,389,484

145,236,933

()2,863

3,685,484

32,399,723

133,565

2,499,387

31,639,780

ت�أمين ال�سيارات المباع لل�شركات

21,977,428

19,372,404

74,218,012

26,420,644

17,168,405

80,383,827

مجموع ال�سيارات

26,633,217

65,575,889

289,152,646

28,719,634

66,057,276

257,260,539

ت�أمين ال�سيارات ال�شامل  -المباع للأ�شخا�ص
ال�سيارات

ت�أمين ال�سيارات الم�س�ؤولية المدنية  -المباع للأ�شخا�ص

الحوادث والت�أمينات الأخرى
حوادث متنوعة

125,048

102,573

22,377,221

88,173

1,020,971

1,228,729

زراعي
الت�أمين الهند�سي

8,933,664

54,358,760

11,884,220

13,332,817

35,658,586

16,504,763

ت�أمينات البترول

9,004,558

25,517,713

3,205,576

5,762,132

103,692,525

375,187

248,194

2,418,422

9,452,367

195

9,649,570

11,265,977

الت�أمين ال�صحي الجماعي

43,384,578

358,687,995

504,739,304

39,033,255

386,896,074

465,959,670

مجموع الت�أمين ال�صحي

43,632,772

361,106,416

514,191,671

39,033,449

396,545,644

477,225,648

2,385,022

20,320,051

30,870,669

1,249,594

20,662,378

7,296,174

149,002,198

611,347,808

923,730,521

127,693,913

720,346,305

813,084,976

الت�أمين
ال�صحي
ت�أمينات �أخرى

الت�أمين ال�صحي الفردي

الإجمالي
العملة المحلية :الدرهم الإماراتي
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جدول رقم ()5
تطور ن�شاط ت�أمينات الحياة في �سوق الت�أمين بالإمارات العربية المتحدة عن عامي 2017 ، 2016

العملة � /ألف دوالر �أمريكي
2016

بيـــــــــان

2017

عدد وثائق الت�أمين المكتتبة
(الجديدة والمجددة)

�إجمالي �أق�ساط الت�أمين
(المبا�شرة و�إعادة الت�أمين الواردة)

عدد وثائق الت�أمين المكتتبة
(الجديدة والمجددة)

�إجمالي �أق�ساط الت�أمين
(المبا�شرة و�إعادة الت�أمين الواردة)

وثائق الت�أمين على الحياة الفردية

286,780

5,244,140,236

353,023

5,695,220,246

عقود الت�أمين على الحياة الجماعي

149,043

3,834,740,443

855,705

3,330,766,449

650

179,952,519

566

187,405,901

3,839

389,085,873

51,490

893,879,737

وثائق التقاعد وال�شيخوخة
عمليات تكوين الأموال

العملة المحلية :الدرهم الإماراتي
ال�سعر ال ٌمعادل للعملة المحلية بالدوالر الأمريكي :دوالر لكل  3.6درهم
جدول رقم ()6
االحتياطات ( المخ�ص�صات ) الفنية في �سوق الت�أمين بالإمارات العربية المتحدة عن عامي 2017 -،2016

العملة � /ألف دوالر �أمريكي

بيـــــــــان

2016

2017

ت�أمينات الحياة
االحتياطي ( المخ�ص�ص) الح�سابي

5,528,621

6,224,656

410,648

200,091

احتياطيات ( مخ�ص�صات �أخرى )

-

-

مخ�ص�ص الأق�ساط غير المكت�سبة

382,765

245,602

923

1,148

مخ�ص�ص المطالبات المتكبدة غير المبلغة

113,885

79,752

مخ�ص�ص م�صاريف ت�سوية مطالبات موزعة

-

-

2,057

1,058

6,438,900

6,752,306

االحتياطي ( مخ�ص�ص) تعوي�ضات تحت الت�سوية

مخ�ص�ص الأخطار غير المنتهية

مخ�ص�ص م�صاريف ت�سوية مطالبات غير موزعة

المجموع
الت�أمينات العامة
االحتياطي ( المخ�ص�ص)ال�سارية

-

-

3,476,277

3,396,883

احتياطيات ( مخ�ص�صات �أخرى )

-

-

مخ�ص�ص الأق�ساط غير المكت�سبة

3,054,075

3,467,541

82,589

41,329

مخ�ص�ص المطالبات المتكبدة غير المبلغة

1,104,504

1,112,253

مخ�ص�ص م�صاريف ت�سوية مطالبات موزعة

43,726

7,749

مخ�ص�ص م�صاريف ت�سوية مطالبات غير موزعة

40,817

34,774

المجموع

7,801,986

8,060,529

مجموع االحتياطات (المخ�ص�صات) الفنية

14,240,886

14,812,835

االحتياطي ( مخ�ص�ص) تعوي�ضات تحت الت�سوية

مخ�ص�ص الأخطار غير المنتهية

العملة المحلية :الدرهم الإماراتي
ال�سعر ال ٌمعادل للعملة المحلية بالدوالر الأمريكي :دوالر لكل  3.6درهم
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جدول رقم ()7

بيان توزع اال�ستثمارات وعائد اال�ستثمار
العملة � /ألف دوالر �أمريكي

بيـــــــــان

2016

2017

عقارات

1,388,879

1,347,696

ايداعات في البنوك

3,874,966

4,011,406

44,517

45,453

9,199,201

10,180,635

14,507,563

15,585,189

415,776

726,307

%3

%5

قرو�ض ب�ضمانات وثائق الت�أمين
ا�ستثمارات �أخري

المجموع
�إجمالي دخل اال�ستثمار
الن�سبة %

العملة المحلية :الدرهم الإماراتي
ال�سعر ال ٌمعادل للعملة المحلية بالدوالر الأمريكي :دوالر لكل  3.6درهم

LIFE
INSURANCE
العدد
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اجتماع اللجنة التنفيذية ()67
الجزائر يوم 2018/11/6
بدعوة من اال�ستاذ /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل االمين العام لالتحاد العام
العربي وبا�ست�ضافة كريمة من �سوق الت�أمين
الجزائري ممثال في اال�ستاذ /بن مي�سية
يو�سف ممثل �سوق الت�أمين الجزائرية
بمجل�س االتحاد العام العربي للت�أمين تم
عقد اجتماع اللجنة التنفيذية  /67/الجزائر
يوم  2018/11/6بفندق (�شيراتون الجزائر),
وقد تم مناق�شة واقرار العديد من
المو�ضوعات المدرجة علي جدول اعمال
الجتماع والخا�صة بال�شئون المالية والفنية
واالدارية والثقافية لالتحاد.

العام الخامس والثالثون
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�أخبـــــار تـ�أمينيـــــة

إجتمـ ــاع لجن ــة

ت�أمينات ال�سيارات و المكاتب العربية الموحدة ومدراء الـ  ITيومي
 17و  18دي�سمبر «كانون االول» 2018

م�سقط – �سلطنة عمان

تقرر عقـد اجتماع لجنـة ت�أمينـات
ال�سيـارات والمكاتـب العربيـة المـوحـدة
اجتماعها يوم  17و  18دي�سمبر  2018وذلك
بفندق �شيراتون –م�سقط – �سلطنة عمان
وذلك لمناق�شة المو�ضوعات المدرجة علي
جدول االعمال البنود كالآتي:
البند الأول/

�إ�صدار البطاقة البرتقالية �إلكتروني ًا
• ا�ستعرا�ض نتائج اجتماع لجنة مدراء
الـ  ITلغر�ض درا�سة /م�شروع ا�صدار
البطاقة البرتقالية الكتروني ًا.

البند الثاني /

متـابعـه تنفيذ تو�صيـات االجتمــاع
ال�سابق
�أو ًال:االجتمـ ــاعــات الثنائيـ ـ ــة بيـ ـ ـ ـ ـ ــن
المكاتب العربية الموحدة/
• المكتب الموحد الليبي والمكتب
الموحد الم�صري.
• المكتب الموحد التون�سي لل�سيارات
والمكتب الموحد الليبي.

البند الثالث:

اتفاقيات البطاقة البرتقالية
�أو ًال :كتاب المكتب الموحد الإماراتي
ثاني ًا :كت ـ ـ ـ ــاب المكت ـ ـ ـ ـ ـ ــب الموحـ ـ ـ ـ ـ ــد
الجزائري لل�سيارات
البنـد الرابع:

مو�ضوعــــات مقتـــرح مناق�شتهــــا من
ال�سادة �أع�ضاء اللجنة

ثاني ًا :زي ـ ـ ـ ــارة محافـ ـ ــظ م�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
البحرين المركزي
العدد
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زيارة وفد الشركة الليبية ال�ضمانية للت�أمين الم�ساهمة لمقر االمانة
العامة للإتحاد
الأمانة العامة للإتحاد ترحب بزائريها الكرام متمنية لهم دوام ال�صحة التوفيق

اال�ستاذ /محمد عبد الر�سول �صالح ع�ضو مجل�س ادارة ال�شركة واال�ستاذ /عبد الخالق ر�ؤوف خليل االمين العام
لالتحاد العام العربي للتامين واال�ستاذ /عبد الرازق عبد اهلل ابراهيم المدير العام لل�شركة.
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تنيع الأمانة العامة للإحتاد العام العربي للت�أمني مبزيـد مـن
الأ�سـى واحلـزن
املرحوم اال�ستاذ /بديع ال�سيفي

احد رجال الت�أمني املخ�ضرمني العراقيني
واملدير العام اال�سبق ل�شركة الت�أمني العراقية
ويتقدم االمني العام لالحتاد العام العربي للتامني ول�سوق الت�أمني العراقية با�سمه �شخ�صيا
وبا�سم منت�سبي الأمانة العامة لالحتاد ب�صادق و خال�ص التعازى على هذا امل�صاب االليم� ،سائلني
اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أفراد �أ�سرته
ال�صرب وال�سلوان.

إنا لله وانا اليه راجعون

وتنيع الأمانة العامة للإحتاد العام العربي للت�أمني
مبزيـد مـن الأ�سـى واحلـزن
املرحوم اال�ستاذ /ا�سامة عبد العزيز

نائب رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة م�صر لت�أمينات احلياة
ويتقدم االمني العام لالحتاد العام العربي للتامني ول�سوق الت�أمني الم�صرية با�سمه
�شخ�صيا وبا�سم منت�سبي الأمانة العامة لالحتاد ب�صادق و خال�ص التعازى على هذا
امل�صاب االليم� ،سائلني اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه
ف�سيح جناته و�أن يلهم �أفراد �أ�سرته ال�صرب وال�سلوان.

إنا لله وانا اليه راجعون
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ملتقى شرم الشيخ
ال�سنـوي للتـ�أميــن و�إعــادة التـ�أميــن (راندفو) من
 28وحتى � 30أكتوبر 2018
�أقام االتحاد الم�صري للت�أمين وبرعاية كل من وزارة قطاع
الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية ملتقى �شرم
ال�شيخ ال�سنوي للت�أمين و�إعادة الت�أمين (�شرم ال�شيخ راندفو
 Sharm Rendezvousتحت �شعار « ن�شر الأفكار الثمينة» في
الفترة من  30–28اكتوبر عام , 2018ولقد �شارك في هذا
الم�ؤتمر ال�سيد /عبد الخالق ر�ؤوف خليل االمين العام لالتحاد
العام العربي للت�أمين وبح�ضور مكثف من كبري �شركات الت�أمين
واعادة الت�أمين الم�صرية والعربية والعالمية حيث تمت
مناق�ش اربعة محاور هامة خالل فترة الم�ؤتمر وهما:

واالمانة العامة لالتحاد العام العربي
للت�أمين ت�أمل في مزيد من النجاح
والتفوق لالتحاد الم�صري للتامين

• نظرة م�ستقبلية على �سوق الت�أمين و�إعادة الت�أمين بم�صر
«الفر�ص والتحديات»،
• و�أف�ضل الممار�سات العالمية في مجال الت�أمين و�إعادة
الت�أمين والجديد بالأ�سواق الخارجي،
• وماذا نحتاج لتطوير مهنة الو�ساطة في �سوق الت�أمين
الم�صري،
• و�أهم التحديات �أمام تلبية احتياجات عمالء �صناعة الت�أمين
ودور تقنية البلوك ت�شين العالمية في قطاع الت�أمين
وانعكا�ساتها على تطوير خدمات العمالء.
وتبرز �أهمية عقد هذا الملتقى في التعرف على تطورات �سوق
الت�أمين و�إعادة الت�أمين عالميا والتجارب العالمية للأ�سواق
والأداء لهذا القطاع �سعيا لرفع ن�سبة �إ�سهامه في الناتج المحلى
العام الخامس والثالثون
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إضنامم
يسر

االمانة العامة لالتحاد العام العربي للت�أمين ان تعلن عن ات�ساع قاعدة الع�ضوية
باالتحاد العام العربي للت�أمين خالل الربع االخير لعام  2018بان�ضمام ال�شركة التالية
ا�سم ال�شركة� :أليون�س للت�أمينات
�سنـة الت�أ�ســي�س2005/9/4 :
ر�أ�س املال املدفوع 2.205.714.180 :دينار جزائري
رئيــ�س املجل�س واملدير العام :خليفاتي ح�سان
العنــــــوان :املركز التجاري واالعمال القد�س – امل�ستوى ال�سابع رقم 14
الهاتـــــف+213 31 34 21 /+213 46 46 34 21 :
التلفاكــــ�س+213 12 34 21 :
الربيد االلكرتونى لل�شركةcontact@allianceassurances.com.dz :
املوقع على االنرتنتwww.allianceassurances.com.dz :
املدينـة والدولـة :اجلزائر العا�صمة  -اجلزائر

واالمانة العامة لالحتاد وهي تهنيء ال�شركة اجلديدة وترحب بع�ضويتها لها ,فهي علي ثقة بان هذه
الع�ضوية �ستكون فاحتة خري من التعاون املثمر مبا يكفل دعم م�سرية االحتاد العام العربي للتامني
واالزدهار ل�صناعة التامني العربية.

(هتنئة)

اال�ستاذ � /سليم النعا�س النعا�س رئيـ�س مجل�س �إدارة االتحاد الليبي ل�شركات الت�أمين  -ليبيا
اال�ستاذ� /أحمد محمد �إنكي�سه – نائب الرئي�س مجل�س �إدارة االتحاد الليبي ل�شركات الت�أمين  -ليبيا
والأمانـة العامـة لالتحـاد العـام العربــي للت�أمين تتقدم بخال�ص التهنئة على هذه الثقة الغالية ولل�ساده
�أع�ضاء مجل�س االدارة الجدد متمنين للجميع دوام التوفيـق والنجـاح و كل التقدم واالزدهار الليبي
ل�شركات الت�أمين.
العدد
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