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ــاط  ــر نش ــة وتطوي ــق بتنمي ــا يتعل ــوىل كل م ــي تت ــي الت ــا ه ــة العلي ــة وتطاللجن ــق بتنمي ــا يتعل ــوىل كل م ــي تت لت
ــه ، و تشــكيل الجنــة العليــا يرأســهالتأميــن والرقابــة عليــه ، و تشــكيل الجنــة العليــا يرأســها رئيــس الوحــدة 
الوزيــر  يعينهــم  متفرغيــن  غيــر  أعضــاء  وثالثــة  نائبــه  مــن  متفرغوتتكــون  غيــر  أعضــاء  وثالثــة 
 ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة وممثــل عــنالمختــص لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة وممثــل عــن 
عــن وزارة التجــارة والصناعــة يكونــان بدرجــة الالبنــك المركــزي وآخــر عــن وزارة التجــارة والصناعــة يكونــان بدرجــة ال تقــل 

سعــن درجــة وكيــل مســاعد.

201919 لسنة 125 من امن القانون رقم و 10 7 مادة
 تنظييف شأن تنظيم التأمين.
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي األول للفتــرة التأسيســية 
2021، مســتعرضا  لوحــدة تنظيــم التأميــن «الوحــدة» للســنة الماليــة 2020
فيــه أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا الوحــدة منــذ بدايــة تأسيســها يف فبرايــر 2020 

وحتــى نهايــة الســنة الماليــة يف 31 مــارس 2021.

2021 عامــاً مفصليــاً يف مســيرة قطــاع التأميــن يف دولــة  لقــد كان عــام 2020
الكويــت، حيــث شــهد اإلطــار القانونــي والتنظيمــي لقطــاع التأميــن تطــورا كبيــرا 
ونقلــة نوعيــة مــع صــدور القانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم 

ــة. ــم والرقاب ــدة مــن التنظي ــة جدي ــي مرحل ــن الكويت ــك قطــاع التأمي ــن يف ســبتمبر مــن ذات الســنة ليدخــل بذل التأمي

وكشــفت لنــا الممارســات غيــر الســليمة يف ســلوكيات أعمــال بعــض شــركات التأميــن والمهــن التأمينيــة وكــم الشــكاوى 
الناتجــة عنهــا عــن مــدى الحاجــة إىل معالجــة جذريــة ألوضــاع ســوق التأميــن الكويتــي وذلــك مــن خــالل إعــادة هيكلــة 
البنــاء المؤسســي لهــذا القطــاع الحيــوي يف الدولــة، وإعــادة بنــاءه مــن جديــد عــىل أســس متينــة وراســخة وبمــا يتوافــق مــع 

أفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة يف مجــال أعمــال التأميــن.

ــرار لســد  ــع الق ــام صان ــق أم ــد الطري ــة، وليمه ــات المرحل ــم (125) لســنة 2019 اســتجابة لمتطلب ــون رق ــد جــاء القان وق
الفجــوات الرقابيــة والتنظيميــة ومعالجــة االختــالالت الهيكليــة التــي طالمــا عانــى منهــا قطــاع التأميــن الكويتــي، وليكــون 
ــق  ــة الوثائ ــق تطلعــات وآمــال حمل ــادر عــىل تحقي ــن منظــم ق ــزة أساســية إليجــاد قطــاع تأمي ــة وركي ــة حجــر زاوي بمثاب

ــة والشــفافية واألمــان. ــة تنافســية تســودها العدال ــة تأميني ــة يف إيجــاد بيئ والمســتفيدين والمتمثل

ــون خــالل ســتة أشــهر مــن  ــذا القان ــة له ــه تعــد الوحــدة االلئحــة التنفيذي ــون عــىل أن ــادة (90) مــن القان ــا نصــت الم  كم
تاريــخ العمــل بــه. وإىل أن تصــدر هــذه االلئحــة يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات الســارية قبــل نفــاذ هــذا القانــون وبمــا 

ال يتعــارض مــع أحكامــه.

 وبنــاء عليــه فقــد أصــدرت اللجنــة العليــا لوحــدة تنظيــم التأميــن القــرار رقــم (21) لســنة 2021 الــذي يتضمــن الموافقــة 
عــىل االلئحــة التنفيذيــة وإصدارهــا ليبــدأ بعــد ذلــك التحــدي األكبــر والمتمثــل يف ترجمــة الــرؤى والتطلعــات التــي جــاء بهــا 
القانــون إىل حقيقــة عــىل أرض الواقــع، وبالفعــل انطلقــت عجلــة البنــاء والتطويــر حيــث قــام فريــق العمــل بوضــع الخطــط 
ــاخ المؤسســي  ــر المن ــون وتطوي ــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف القان والبرامــج وحشــد الطاقــات والكــوادر البشــرية الوطني
والقانونــي لقطــاع التأميــن بمــا يضمــن ســير عمــل القطــاع وفــق أفضــل المعاييــر والممارســات المتبعــة يف هــذا المجــال، 
مــع مراعــاة الموازنــة بيــن الحاجــة إىل الرقابــة الفاعلــة وإيجــاد المنــاخ المالئــم والمحفــز، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أهميــة 

دور قطــاع التأميــن يف تحفيــز االقتصــاد الوطنــي.
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وعــىل الرغــم مــن حداثــة إنشــاء الوحــدة يف بدايــة فبرايــر مــن عــام 2020، وفــي ظــل الظــروف االســتثنائية الصعبــة التــي 
ــا  ــك، إال أنن ــن ذل ــة ع ــة الناتج ــة واالقتصادي ــات الصحي ــا والتداعي ــروس كورون ــار في ــة انتش ــالد نتيج ــها الب ــت تعيش الزال
اســتطعنا وباقتــدار المضــي قدمــاً نحــو تحقيــق األهــداف والمهــام التــي تضمنهــا القانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــأن 

تنظيــم التأميــن.

لقــد توجــت الجهــود خــالل فتــرة التأســيس بالعديــد مــن اإلنجــازات فقــد تابعــت الوحــدة جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز حماية 
حملــة الوثائــق والمســتفيدين مــن وثائــق التأميــن مــن خــالل تطبيــق القانــون والنهــوض بمعاييــر الرقابــة بكفــاءة عاليــة بمــا 

يســهم يف الحــد مــن الممارســات غيــر الســليمة يف ســلوكيات أعمــال شــركات التأميــن والمهــن التأمينيــة.

ــم إنجــازه، ومــا ســنعمل عــىل تحقيقــه مســتقبالً يهــدف إىل تحقيــق أهــداف الوحــدة وتوجهاتهــا  ــة فــإن مــا ت وبالمحصل
ــه. ــة يف الوقــت ذات ــي الحكومي ــل إســهاما فاعــال يف خطــة اإلصــالح االقتصــادي والمال ويمث

آمــال أن يقــدم تقريرنــا الفائــدة المرجــوة لكافــة المهتميــن وأن يقــدم صــورة متكاملــة وافيــة عــن أنشــطة الوحــدة للســنة 
.2021 ــة 2020 المالي

ويشــرفني باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء اللجنــة العليــا لوحــدة تنظيــم التأميــن، أن أتقــدم بأســمى آيــات 
التقديــر إىل مقــام حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه، وإىل ســمو 
ــر الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه، وإىل ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح  ولــي عهــده الشــيخ مشــعل األحمــد الجاب
الخالــد الحمــد الصبــاح عــىل رعايتهــم الســامية لوحــدة تنظيــم التأميــن وتوجيهاتهــم الحكيمــة التي تسترشــد الوحــدة بهديها.

ــر التجــارة والصناعــة  وال يفوتنــي يف هــذه المناســبة أن تقــدم بالشــكر والتقديــر مــن الســيد خالــد ناصــر الروضــان – وزي
األســبق الــذي كانــت لــه مســاهمات رئيســية يف إصــدار القانــون ودعــم الوحــدة يف مرحلــة التأســيس.

كمــا يســرني أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لزمالئــي أعضــاء اللجنــة العليــا وكافــة منتســبي الوحــدة، عــىل جهودهــم الطيبــة 
التــي يبذلونهــا بكفــاءة واقتــدار يف ســبيل وضــع سياســات وأهــداف الوحــدة موضــع التنفيــذ وذلــك تنفيــذا لمســؤولياتهم 
وتحقيقــا لرســالة الوحــدة وارتقــاًء باقتصادنــا الوطنــي، راجيــن المــوىل عــز وجــل أن يســتمر هــذا التعــاون وأن تتكلــل تلــك 

المســاعي بالتوفيــق والنجــاح.

سائلين الموىل عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه كل الخير والتقدم لوطننا،،

والله ولي التوفيق،،،

                        محمد سليمان العتيبي
رئيــس اللــجنة العـليا                       
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1.1 نبذة عن الوحدة

تأسســت وحــدة تنظيــم التأميــن «الوحــدة» وفقــاً للقانون رقم (125) لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم التأمين الصادر 
2019، ويشــرف عليهــا وزيــر التجــارة والصناعــة، وتقــوم الوحــدة بالــدور  09 يف الجريــدة الرســمية بتاريــخ 01
اإلشــرافي والرقابــي عــىل األطــراف الخاضعــة إلشــرافها، وتعــد وحــدة تنظيــم التأميــن جهــة حكوميــة مســتقلة ماليا 
وإداريــاً، وتتــوىل اإلشــراف عــىل تنظيــم نشــاط التأميــن وتطويــره وإصــدار اللوائــح والقواعــد والتعليمــات االلزمــة 

لتطبيــق أحــكام قانــون تنظيــم التأميــن يف دولــة الكويــت.

باشــرت الوحــدة أعمالهــا وتنظيــم الفتــرة االنتقاليــة فــور صــدور المرســوم (39) لســنة 2020 بشــأن تعييــن رئيــس 
2020، والقــرار الــوزاري رقــم (24) لســنة 2020 بشــأن  01 ونائــب رئيــس وحــدة تنظيــم التأميــن بتاريــخ 29

.2020 01 ــا لوحــدة تنظيــم التأميــن بتاريــخ 30 ــة العلي تشــكيل اللجن

1.1.1 األهداف األساسية للوحدة
نصت المادة (6) من القانون رقم (125) لسنة 2019 عىل أهداف الوحدة عىل النحو التالي:

تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.  .1

تنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.  .2

توفير حماية للمتعاملين يف نشاط التأمين.  .3

تطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح. 4

العمل عىل ضمان االلتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين.  .5

توعية الجمهور بنشاط التأمين والمنافع والمخاطر وااللتزامات المرتبطة به وتشجيع تنميته.  .6
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1.2 اللجنة العليا

تتــوىل اللجنــة كل مــا يتعلــق بتنميــة وتطويــر نشــاط التأميــن والرقابــة عليــه بموجــب المــادة (10) مــن القانــون، 
وتتكــون اللجنــة العليــا حاليــاً مــن ســبعة أعضــاء وهــم:

رئيساً بصفته رئيس الوحدة السيد محمد سليمان العتيبي      -  

نائباً للرئيس بصفته نائب رئيس الوحدة السيد عبدالله نبيل السنان      -  

عضواً بصفته غير متفرغ السيد فهد راشد اإلبراهيم       -  

عضواً بصفته غير متفرغ الدكتور علي جاسم بوعباس      -  

عضواً بصفته غير متفرغ    السيد عمار طالب حاجية       -  

عضواً بصفته ممثل عن بنك الكويت المركزي السيد وليد محمود العوضي      -  

عضواً بصفته ممثل عن وزارة التجارة والصناعة  السيد يوسف هداد الحسيني      -  

وتعتبــر اللجنــة العليــا أعــىل ســلطة يف الوحــدة، وهــي المســؤولة عــن كل القــرارات الصــادرة عنهــا بموجــب 
االختصــاص الــواردة يف المــادة رقــم (10) مــن القانــون رقــم (125) لســنة 2019 فــإن اللجنــة العليــا تختــص باآلتــي:

1 بحــث ودراســة طلبــات تأســيس شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن، وشــركات التأميــن التكافلــي وإعــادة التأميــن 

التكافلــي.

منح تراخيص مزاولة أنشطة التأمين لمن تتوافر فيه شروط المزاولة.  .2

تنظيم الخدمات المعاونة لقطاع التأمين. 3

تطبيق المعايير الدولية إللشراف عىل قطاع التأمين. 4

إقرار الهيكل المالي واإلداري للوحدة.  .5

مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش عىل الشركات العاملة يف قطاع التأمين بكافة أنواعه. 6

7.  إقــرار القواعــد واللوائــح واإلجــراءات المنظمــة لمنــح وإلغــاء التراخيــص لمزاولــة أنشــطة التأميــن وإعــادة 
المســاندة. والمهــن  التأميــن 

التأكد من التزام الشركات المرخص لها بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بنشاط التأمين.  .8
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ــركات  ــة للش ــالءة المالي ــة الم ــن ومراقب ــطة التأمي ــن أنش ــتفيدين م ــق والمس ــة الوثائ ــوق حمل ــة حق 9.   حماي

الحقــوق. تأمينــي كاف لحمايــة هــذه  لتوفيــر غطــاء 

10 العمــل عــىل رفــع أداء الشــركات المرخــص لهــا وكفاءتهــا وإلزامهــا بقواعــد الحوكمــة وقواعــد ممارســة 

المهنــة وآدابهــا لزيــادة قدرتهــا عــىل تقديــم خدمــات أفضــل للمســتفيدين مــن التأميــن وتحقيــق المنافســة 
ــا. ــة بينه اإليجابي

11 العمــل عــىل توفيــر كفــاءات بشــرية مؤهلــة لممارســة أنشــطة التأميــن بمــا يف ذلــك تأســيس معهــد 

ــة ويجــوز االشــتراك والتعــاون بهــذا الخصــوص مــع الجهــات ذات االختصــاص، وفقــاً ألحــكام  لهــذه الغاي
التشــريعات المعمــول بهــا.

12 إقــرار البرامــج والخطــط لتطويــر قطــاع التأميــن يف كافــة المجــاالت والعمــل عــىل تنميــة الوعــي التأمينــي 

وإعــداد الدراســات والبحــوث المتعلقــة بنشــاط التأميــن وتعميمهــا.

تحديد األموال التي يجب االحتفاظ بها وأسس وضوابط استثمارها.  .13

14.  توثيــق روابــط التعــاون والتكامــل مــع جهــات التنظيــم واإلشــراف عــىل قطــاع التأميــن المماثلــة عــىل 

والعالمــي. العربــي  المســتويين 

تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً. 15

ــا، وتحــدد  ــا الشــركات المرخــص له ــوم به ــي تق ــن الت ــات التأمي ــة تنظــم عملي ــات تأميني ــدة بيان 16.  وضــع قاع

االلئحــة التنفيذيــة آليــات وضوابــط وكيفيــة تزويــد هــذه القاعــدة بالبيانــات التــي تطلبهــا الوحــدة مــن 
الشــركات المعنيــة وإتاحــة االطــالع عليهــا لــكل ذي مصلحــة.

فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة المقدمة وفقاً لما تحدده االلئحة التنفيذية بهذا القانون. 17

ــة شــركة مرخــص لهــا – تتعــرض ســيولتها أو مالءتهــا للخطــر – وذلــك وفقــاً  18.  وقــف أو إلغــاء ترخيــص أي

إللجــراءات المحــددة يف هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة.

الموافقة عىل تصفية الشركات المرخصة بمقتضى هذا القانون.  .19

20.  وضــع قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يف أنشــطة التأميــن بالتعــاون مــع الجهــات 

. لمختصــة ا

إعداد االلئحة التنفيذية لهذا القانون وأي تعديالت عليها. 21

أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين تقررها الوحدة.  .22
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حضور االجتماعات والقرارات الصادرة عنها: 1.3

 وفقــاً لمــا ورد يف المــادة (11) مــن القانــون رقــم (125) لســنة 2019، فــإن اللجنــة العليــا تجتمــع ســت مــرات يف 
الســنة عــىل األقــل بدعــوة مــن الرئيــس أو نائبــه يف حالــة غيابــه، ويجــوز دعوتهــا اللجتمــاع بنــاء عــىل طلــب الرئيــس 

أو ثالثــة مــن أعضــاء اللجنــة عــىل األقــل.

وقد بلغ عدد االجتماعات التي عقدت منذ بداية الفترة التأسيسية وحتى 31 مارس 2021 كما يلي:

عدد اجتماعات اللجنةالسنة

202010

20216

16اإلجمالي

جدول حضور اجتماعات اللجنة العليا خالل عام 2020
الحد األدنى اللجتماعات هو (6) اجتماعات خالل السنة المالية بموجب المادة (11) من القانون. 

*غياب بعذر مقبول من اللجنة العليا.

1المنصباالسمم

2020

2

2020

3

2020

4

2020

5

2020

6

2020

7

2020

8

2020

9

2020

10

2020

رئيس اللجنةمحمد سليمان العتيبي1

عبد الله نبيل السنان2
نائب رئيس 

اللجنة
عضوفهد راشد اإلبراهيم3

عضود. علي جاسم محمد بو عباس4

عضوعمار طالب علي حاجيه5

****` عضو يوسف هداد الحسيني6
***عضووليد محمود العوضي7
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جدول حضور اجتماعات اللجنة العليا خالل عام 2021
الحد األدنى اللجتماعات هو (6) اجتماعات خالل السنة المالية بموجب المادة (11) من القانون. 

*غياب بعذر مقبول من اللجنة العليا.

1المنصباالسمم

2021

2

2021

3

2021

4

2021

5

2021

6

2021

رئيس اللجنةمحمد سليمان العتيبي1

نائب رئيس اللجنةعبد الله نبيل السنان2

عضوفهد راشد اإلبراهيم3

عضود. علي جاسم بو عباس4

عضوعمار طالب حاجية5

*عضو يوسف هداد الحسيني6
****عضووليد محمود العوضي7

وقد بلغ عدد القرارات الصادرة منذ بداية الفترة التأسيسية وحتى 31 مارس 2021 كما يلي:

إجمالي قرارات اللجنةعدد القرارات اإلداريةعدد القرارات التنظيميةالسنة

202012214

202122123

34337إجمالي القرارات

موضوع القرارنوع القراررقم القرارتاريخ

2020 05 102020 بشأن السماح بتمديد فترة سريان مدة وثائق التأمين.تنظيمي1

2020 08 042020 تنظيمي2
بشــأن الشــركات الكويتيــة وفــروع الشــركات األجنبيــة ووكالء 
التأميــن المرخــص لهــا بمزاولــة أنشــطة التأمين وإعــادة التأمين.
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موضوع القرارنوع القراررقم القرارتاريخ

2020 08 042020 تنظيمي3
وإعــادة  التأميــن  شــركات  مزاولــة  تراخيــص  تجديــد  بشــأن 

التأميــن.
2020 08 042020 بشأن الترخيص لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين.تنظيمي4

2020 08 042020 بشأن وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم.تنظيمي5

2020 08 042020 بشأن ترخيص المهن التأمينية.تنظيمي6

2020 10 222020 تنظيمي7
بشــأن تمديــد مهلــة تحويــل جميــع ودائــع القانــون واألمــوال 

الواجــب بقائهــا ألمــر الوحــدة.

2020 10 222020 تنظيمي8
بشــأن ترخيــص الشــركات والمهــن التأمينيــة الخاضعــة ألحــكام 
شــأن  2019 يف  لســنة   (125) رقــم  القانــون  مــن   (2) المــادة 

تنظيــم التأميــن.
2020 11 192020 بشأن إصدار الئحة شؤون موظفي وحدة تنظيم التأمين.إداري1

2020 11 192020 إداري2
بشــأن تنظيــم الهيــكل اإلداري لوحــدة تنظيــم التأميــن وتحديــد 

أهــداف واختصاصــات وحداتــه التنظيميــة.

2020 11 242020 تنظيمي9
بشــأن قواعــد إصــدار وثيقــة التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة 

ــات). ــاري للمركب ــن اإلجب الناشــئة عــن حــوادث المــرور (التأمي

2020 11 242020 تنظيمي10
بشــأن القائمــة المعتمــدة للشــركات المؤهلــة إلصــدار وثيقــة 
التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المــرور.

2020 12 102020 تنظيمي11
بشــأن تعديــل فتــرة ســريان بعــض مــواد القــرار رقــم (9) لســنة 

.2020

2020 12 292020 تنظيمي12
بشــأن ترخيــص الشــركات والمهــن التأمينيــة الخاضعــة ألحــكام 
شــأن  2019 يف  لســنة   (125) رقــم  القانــون  مــن   (2) المــادة 

تنظيــم التأميــن.

2021 01 142021 تنظيمي1
الســالم  دار  لشــركة  التأميــن  أنشــطة  مزاولــة  وقــف  بشــأن 

التكافلــي. للتأميــن 
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موضوع القرارنوع القراررقم القرارتاريخ

2021 01 142021 تنظيمي2
بشــأن وقــف مزاولــة أنشــطة التأميــن لشــركة الضمــان للتأميــن 

التكافلــي.

2021 تنظيمي3
بشــأن وقــف مزاولــة أنشــطة التأميــن لشــركة زمــزم للتأميــن 

التكافلــي.

2021 01 142021 تنظيمي4
العربيــة  للشــركة  التأميــن  أنشــطة  مزاولــة  وقــف  بشــأن 

التكافلــي. للتأميــن  اإلســالمية 

2021 01 142021 تنظيمي5
بشــأن تحديــث القائمــة المعتمــدة للشــركات المؤهلــة إلصــدار 
وثيقــة التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث 

المــرور.

2021 01 202021 تنظيمي6
بشــأن ترخيــص الشــركات والمهــن التأمينيــة الخاضعــة ألحــكام 
شــأن  2019 يف  لســنة   (125) رقــم  القانــون  مــن   (2) المــادة 

تنظيــم التأميــن.

2021 01 202021 تنظيمي7
بشــأن وقــف مزاولــة أنشــطة التأمين للشــركة الكويتيــة العالمية 

للتأميــن التكافلي.

2021 01 202021 تنظيمي8
بشأن السماح بمزاولة أنشطة التأمين لبعض شركات التأمين 

الموقوفة.
2021 01 212021 بشأن تعديل الهيكل اإلداري لوحدة تنظيم التأمين.إداري1

2021 01 202021 تنظيمي9
بشــأن تحديــث القائمــة المعتمــدة للشــركات المؤهلــة إلصــدار 
وثيقــة التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث 

المــرور.

2021 02 152021 تنظيمي10
بشــأن الموافقــة عــىل اســتحواذ شــركة مجموعــة الخليــج عــىل 

شــركة اكســا للتأميــن (الخليــج).

2021 02 152021 تنظيمي11
بشــأن اإلعــالن عــن أســعار الوثائــق الرســمية المحــددة مــن قبــل 

الوحــدة يف مــكان ظاهــر وااللتــزام بهــا.
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موضوع القرارنوع القراررقم القرارتاريخ

2021 02 222021 تنظيمي12
بشــأن ترخيــص الشــركات والمهــن التأمينيــة الخاضعــة ألحــكام 
شــأن  2019 يف  لســنة   (125) رقــم  القانــون  مــن   (2) المــادة 

تنظيــم التأميــن.

2021 02 222021 تنظيمي13
بشــأن الســماح بمزاولــة أنشــطة التأميــن لشــركة زمــزم للتأميــن 

التكافلــي.

2021 02 232021 تنظيمي14
بشــأن تحديــث القائمــة المعتمــدة للشــركات المؤهلــة إلصــدار 
وثيقــة التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث 

المــرور.

2021 02 242021 تنظيمي15
بشــأن تعديــل فتــرة ســريان بعــض مــواد القــرار رقــم (9) لســنة 

.2020

2021 03 102021 تنظيمي16
الكويتيــة  للشــركة  التأميــن  أنشــطة  بمزاولــة  الســماح  بشــأن 

التكافلــي. للتأميــن  العالميــة 

2021 03 102021 تنظيمي17
بشــأن الســماح بمزاولــة أنشــطة التأميــن لشــركة دار الســالم 

للتأميــن التكافلــي.

2021 03 102021 تنظيمي18
بشــأن تحديــث القائمــة المعتمــدة للشــركات المؤهلــة إلصــدار 
وثيقــة التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث 

المــرور.

2021 03 142021 تنظيمي19
بشــأن ترخيــص الشــركات والمهــن التأمينيــة الخاضعــة ألحــكام 
شــأن  2019 يف  لســنة   (125) رقــم  القانــون  مــن   (2) المــادة 

تنظيــم التأميــن.

2021 03 162021 تنظيمي20
بشــأن ترخيــص الشــركات والمهــن التأمينيــة الخاضعــة ألحــكام 
شــأن  2019 يف  لســنة   (125) رقــم  القانــون  مــن   (2) المــادة 

تنظيــم التأميــن.

2021 03 162021 تنظيمي21
بشــأن إصــدار االلئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم (125) لســنة 

2019 يف شــأن تنظيــم التأميــن.
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موضوع القرارنوع القراررقم القرارتاريخ

2021 03 162021 تنظيمي22
بشــأن تحديــث القائمــة المعتمــدة للشــركات المؤهلــة إلصــدار 
وثيقــة التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث 

المــرور.

وقد صدر عن الوحدة عدد (3) تعاميم منذ بداية الفترة التأسيسية وحتى 31 مارس 2021 كما يلي:

تاريخ
رقم 

التعميم
موضوع التعميم

2020 08 232020 1
ألغــراض  لهــا  المرخــص  التأميــن  شــركات  قائمــة  تحديــث  بشــأن 

.CRS واتفاقيــة  الفاتــكا  اتفاقيــة  تطبيــق 

2020 10 222020 2
ــوال  ــون واألم ــع القان ــل ودائ ــددة لتحوي ــة المح ــد المهل ــأن تمدي بش

ــدة. ــر الوح ــا ألم ــب بقاؤه الواج

2020 02 162021 1
ــة الماليــة عــن الســنة الماليــة  بشــأن ســداد رســوم اإلشــراف والرقاب

المنتهيــة 2020.
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1.4 التنظيم اإلداري والهيكل التنظيمي للوحدة:

اعتمــدت اللجنــة العليــا الهيــكل اإلداري للوحــدة وفــق القــرار اإلداري رقــم (2) لســنة 2020 بشــأن تنظيــم الهيــكل 
اإلداري لوحــدة تنظيــم التأميــن وتحديــد أهــداف واختصاصــات وحداتــه التنظيميــة وتعديالتــه، ويتكــون الهيــكل 

التنظيمــي مــن الوحــدات التنظيميــة الرئيســية التاليــة:

إدارة الشؤون القانونية.   -  

إدارة الخدمات المساندة.  -  

إدارة التراخيص والتنظيم.  -  

إدارة اإلشراف والرقابة.  -  

مركز الدراسات والتطوير اإلستراتيجي.  -  

وفيما يلي نبذة عن أبرز أهداف ومهام الوحدات الرئيسية والمساندة:

1.4.1 إدارة الشؤون القانونية:
تتوىل اإلدارة األعمال القانونية المتعلقة بمجاالت عمل وحدة تنظيم التأمين من خالل:

-  إعــداد الدراســات والبحــوث القانونيــة االلزمــة إلنجــاز وتطويــر أعمــال الوحــدة القانونيــة وإبــداء الــرأي القانونــي 
فيمــا يثــار بشــأن أعمــال الوحــدة القانونيــة أو الماديــة وإبــداء الــرأي فيمــا يعــرض مــن مقترحــات بتعديــل أو إقــرار 

التشــريعات التــي تمــس عمــل الوحــدة.

-  تحديــد المســؤولية التأديبيــة يف الجرائــم التأديبيــة التــي تقــع بالمخالفــة ألحــكام القانــون (125) لســنة 2019 
يف شــأن تنظيــم التأميــن أو أي نظــام أو الئحــة أو قــرار أو تعليمــات صــادرة عــن الوحــدة يف إطــار القانــون ســواء 
ــن أو مــن موظفــي  ــن يف أنشــطة التأمي ــة الوحــدة أو المتعاملي ــن الرقاب ــات أو األشــخاص الخاضعي مــن الجه
الوحــدة ومباشــرة كافــة إجــراءات التحقيــق اإلداري واقتــراح أوجــه التصــرف فيــه ومتابعــة تنفيــذ القــرارات 
الصــادرة بالتصــرف يف هــذا الشــأن، ودراســة وفحــص مــا يحــال إىل اإلدارة مــن شــكاوى وبالغــات والتحقيــق 

فيهــا واقتــراح أوجــه التصــرف االلزمــة بشــأنها.

ــراءات  ــة إج ــرة كاف ــا، ومباش ــا ودرجاته ــة أنواعه ــاء بكاف ــات القض ــع جه ــام جمي ــدة أم ــن الوح ــاع ع ــي الدف -  تول
التقاضــي عــن الوحــدة ومتابعــة تنفيذهــا.



26
(2021 2020

1.4.2 إدارة الخدمات المساندة:
ــوارد البشــرية ونظــم  ــة والم ــة والشــؤون اإلداري ــة بالشــؤون المالي ــوىل إدارة الخدمــات المســاندة ذات العالق تت

ــي: المعلومــات والعالقــات العامــة واإلعــالم، وتختــص فيمــا يل

ــكل  ــم الهي ــة المتعلقــة بشــئون موظفــي الوحــدة مــن خــالل دراســة وتخطيــط وتنظي ــات اإلداري -  إدارة العملي
اإلداري للوحــدة وتحديــد اختصاصــات وحداتهــا التنظيميــة. 

ــا للقواعــد والسياســات والنظــم المعتمــدة وإعــداد  ــا وفق ــذ إجراءاته ــة ومباشــرة وتنفي ــات المالي -  إدارة العملي
الميزانيــة الســنوية ومباشــرة اإلجــراءات الماليــة لتنفيذهــا وإعــداد التقاريــر والبيانــات الماليــة عــن ذلــك وإعــداد 

الحســاب الختامــي للوحــدة.

والتطبيقــات  والبرامــج  اإللكترونيــة  المعلومــات  ونظــم  اآلليــة  األنظمــة  مــن  الوحــدة  احتياجــات  -  توفيــر 
وملحقاتهــا، وإدارة وتشــغيل هــذه األنظمــة وصيانتهــا والعمــل عــىل تطويرهــا بمــا يواكــب أفضــل الممارســات 

اإلصــدارات. وأحــدث 

-  العمــل عــىل تنفيــذ سياســات وإجــراءات الوحــدة بشــأن العالقــات العامــة والعمــل عــىل تطويرهــا وتعزيــز 
التأميــن. تواصــل الوحــدة مــع الجهــات المحليــة والدوليــة وجمهــور متعاملــي أنشــطة 

العمل عىل تحسين الهوية المؤسسية للوحدة مع األخذ باالعتبار باألنشطة المرتبطة بأعمال الوحدة.  -

1.4.3 إدارة التراخيص والتنظيم:
العمــل عــىل منــح تراخيــص مزاولــة أنشــطة التأميــن وإعــادة التأميــن ووســطاء التأميــن والمهــن التأمينيــة، والعمــل 

عــىل تنظيــم أعمالهــم مــع ضمــان التقيــد باألنظمــة والقواعــد التــي تضعهــا الوحــدة وتختــص فيمــا يلــي:

تنظيم دراسة طلبات التراخيص الخاصة بممارسة أعمال أنشطة التأمين.  -

تطوير أنظمة إصدار التراخيص لممارسة أعمال وأنشطة التأمين ومعالجة األعمال ذات العالقة.  -

التنظيم واإلشراف عىل عمليات اندماج واستحواذ الشركات المرخص لها من الوحدة.  -

1.4.4 إدارة اإلشراف والرقابة:
العمــل عــىل تحقيــق الشــفافية والنزاهــة مــن خــالل الرقابة عــىل العمليــات والخدمــات التأمينية وإفصاح الشــركات 
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المرخــص لهــا لضمــان تطبيــق القانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــان تنظيــم التأميــن والتشــريعات واللوائــح 
والقواعــد ذات الصلــة، وتختــص فيمــا يلــي:

-  العمــل عــىل الرقابــة الفعالــة عــىل العمليــات والخدمــات التأمينيــة وتحليلهــا والتأكــد مــن االلتــزام بقانــون (125) 
لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم التأميــن.

-  العمــل عــىل رصــد المخالفــات للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة مــن الوحــدة بشــأن مــا يتعلــق بالرقابــة 
عــىل العمليــات التأمينيــة والماليــة.

-  الرقابــة عــىل عمليــات إصــدار الوثائــق التأمينيــة، وتطويــر وابتــكار اآلليــات الرقابيــة وفقــا ألنمــاط التالعــب 
المحلــي. التأميــن  المرصــودة يف ســوق 

-  العمــل عــىل تطبيــق اللوائــح والنظــم واإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة العليــا للوحــدة والخاصــة بحوكمة 
الشــركات وتعزيــز التواصــل مــع المؤسســات المهنيــة الدوليــة والمحليــة ذات العالقــة بحوكمــة الشــركات أو 

غيرهــا مــن أعمــال اإلدارة.

-  وضــع الخطــط والجــداول الزمنيــة االلزمــة لتنفيــذ عمليــات التفتيــش الدوريــة والمفاجئــة للشــركات للتأكــد 
ــدة. ــن الوح ــادرة م ــح الص ــن واللوائ ــا بالقواني ــن التزامه م

1.4.5 مركز الدراسات والتطوير االستراتيجي:
العمــل عــىل دراســة وتطويــر نمــاذج واســتراتيجيات أعمــال الوحدة، عــىل المســتويين الداخلي والخارجــي، للتحقيق 

األمثــل ألهدافهــا ويختــص فيمــا يلي:

ــة نشــاط التأميــن.  ــر ومراقب -  إعــداد الدراســات واألبحــاث االلزمــة عــىل مســتوى دور الوحــدة يف تنظيــم وتطوي
كذلــك، يف دور اإلدارات الداخليــة وإســهامها يف تحقيــق أهــداف الوحــدة.

ــة  ــدة، وأتمت ــال الوح ــتراتيجيات أعم ــاذج واس ــر نم ــأن تطوي ــا، يف ش ــىل تطبيقه ــراف ع ــات، واإلش ــع التوصي -  رف
ــة  ــة وأتمت ــر نمــاذج واســتراتيجيات أعمــال اإلدارات الداخلي ــن، إضافــة إىل شــأن تطوي دورهــا يف نشــاط التأمي

ــا. ــام بمهامه القي

-  الربــط مــع الجهــات ذات الصلــة بنشــاط التأميــن، المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، وذلــك بهــدف إعــداد الدراســات 
وتطبيــق أحــدث الممارســات لــدور الوحــدة تجــاه نشــاط التأميــن.
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1.4.6 الهيكل التنظيمي للوحدة:

مكتب 
أمانة السر 
(مستوى 

مراقبة)

مكتب 
اإلدارة 

التنفيذية 
(مستوى 

مرقابة)

 نائب 
رئيس 
الوحدة

لجنة التدقيقلجنة مزايا وشؤون العاملين

إدارة الخدمات 
المساندة

إدارة الشؤون 
القانونية

إدارة اإلشراف 
والرقابة

إدارة التراخيص 
والتنظيم

مركز الدراسات 
والتطوير 

االستراتيجي 
(مستوى إدارة)

اللجنة العليا

رئيس الوحدة

مراقبة الشؤون 
المالية

مراقبة نظم 
المعلومات

مراقبة العالقات 
العامة

مراقبة الشؤون اإلدارية 
والموارد البشرية

مراقبة الدراسات 
القانونية

مراقبة التحقيق

مراقبة القضايا 
والتحكيم
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1.4.7 الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة:
يخضــع لرقابــة الوحــدة بموجــب القانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم التأميــن والئحتــه التنفيذيــة 

األطــراف التاليــة:

شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.  -

شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.  -

مجمعات التأمين وإعادة التأمين.  -

فروع شركات التأمين األجنبية.  -

وسطاء التأمين / وسطاء إعادة التأمين.  -

خبراء تقييم األخطار وتقدير الخسائر.  -

استشاريو التأمين.  -

الخبراء االكتواريون.  -

مديرو مطالبات التأمين.  -

وكالء التأمين.  -

وأي مهنة أخرى تحددها الوحدة.  -



30
(2021 2020



31

(2021/2020



32
(2021 2020

ــيس  ــي (تأس ــور المؤسس ــتوى المح ــىل مس ــازات ع 2.1  إنج
ــدة) ــاء الوح وإنش

2.1.1 إنجاز خطة العمل وتشكيل فرق العمل المختصة:
وضعــت اللجنــة العليــا خطــة عمــل وحــدة تنظيــم التأميــن وتشــكلت بموجبهــا فــرق عمــل باشــرت أعمالهــا خــالل 
ــة  ــتكمال المرحل ــأن اس ــية بش ــات األساس ــاة للمتطلب ــك مراع ــارس 2021، ذل ــى م ــو 2020 وحت ــن يوني ــرة م الفت

ــة. ــة والتشــريعية والرقابي التأسيســية للوحــدة لمباشــرة أعمالهــا المؤسســية والتنظيمي

تهــدف الخطــة إىل وضــع السياســات واإلجــراءات واألطــر الزمنيــة وتحديــد المــوارد الماليــة والبشــرية والمتوقعــة 
الســتكمال إنشــاء الوحدة من الناحية المالية واإلدارية والتنظيمية لتمكينها من ممارســة أعمالها واختصاصاتها 
دون تعطيــل وذلــك لتحقيــق األهــداف الــواردة يف قانــون إنشــائها، وترتكــز خطــة عمــل الوحــدة عــىل ســتة محــاور 
رئيســية (مؤسســي، تشــريعي، تنظيمــي، رقابــي، تنمــوي، توعــوي) وثمانيــة برامــج مرتبطــة بهــا، معنيــة بإنجــاز (84) 

مشــروعاً وهــم عــىل النحــو التالــي:

المشروعر.عالبرنامجنوع المحورر.م
إعداد تصور بشأن الهيكل المالي واألعمال المالية للوحدة.1الماليالمؤسسي1.

2

ــي والصــرف عــىل ســير أعمــال الوحــدة مــن  تحصيــل االعتمــاد المال
وزارة الماليــة ووزارة التجــارة والصناعــة، التنســيق مــع الســادة وزارة 
التجــارة والصناعــة ووزارة الماليــة بشــأن صــرف األمــوال االلزمــة 

ــة القادمــة. لضمــان ســير أعمــال الوحــدة خــالل المرحل

3

إعــداد مشــروع قانــون بربــط ميزانيــة الوحــدة مــن تاريــخ العمــل 
بالقانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم التأميــن ومذكرتــه 

اإليضاحيــة.

4

إعــداد وتجميــع وتجهيــز ودراســة بيانــات التقديــرات الماليــة إليــرادات 
ومصروفــات الوحــدة بكافــة أجهزتهــا التنظيميــة والمســاهمة بالــدور 

األساســي يف إعــداد الميزانيــة الســنوية للوحدة. 

5

الشــأن  لهــذا  المنظمــة  والتعاميــم  والتعليمــات  القــرارات  إعــداد 
مــن  يقــر  مــا  وتنفيــذ  اعتمادهــا  بعــد  الميزانيــة  تنفيــذ  ومتابعــة 

المتغيــرات. لمواجهــة  تعديــالت 

6
إعــداد التقاريــر والبيانــات االلزمــة والتأكــد مــن توافــر االعتمــادات 

الماليــة قبــل االرتبــاط وقبــل الصــرف.
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7

للوحــدة  الســنوية  الميزانيــة  لتنفيــذ  الماليــة  اإلجــراءات  وضــع 
أداء  مــن خــالل تحصيــل اإليــرادات المســتحقة للوحــدة وكذلــك 
صرفهــا  وإجــراءات  الوحــدة  عــىل  المســتحقة  الماليــة  االلتزامــات 

يلــزم حيــال ذلــك مــن تســويات وقيــود محاســبية. وإجــراء مــا 

8
ــر احتياجــات الوحــدة مــن  ــة لتدبي وضــع اإلجــراءات الماليــة واإلداري
ــذ أعمــال لممارســة أنشــطتها المختلفــة. ــاف وخدمــات أو تنفي أصن

9

الماليــة  والحســابات  الســجالت  وتنظيــم  إدارة  إجــراءات  وضــع 
للوحــدة وإجــراءات القيــود والتســويات االلزمــة بها لتوثيــق العمليات 
الماليــة للوحــدة وإعــداد التقاريــر والبيانــات الماليــة وإجــراءات إعــداد 

الحســاب الختامــي للوحــدة. 

10

وضــع إجــراءات إدارة حســابات الوحــدة لــدى البنــوك ومتابعــة حركتها 
ومــا يتــم عليهــا مــن تســويات وإعــداد التقاريــر والبيانــات االلزمــة عــن 

ذلك.

11

وضــع إجــراءات إدارة وتنظيــم عمليــات الشــراء والمناقصــات للمــواد 
والخدمــات واألعمــال االستشــارية الخاصــة بالوحــدة وتنســيقها مــع 

إدارات الوحــدة.

12إداري

ــه  ــان مكونات ــم اإلداري للوحــدة وبي إعــداد مخططــات هيــكل التنظي
ــة  ــية والفرعي ــيماتها األساس ــية وتقس ــة رئيس ــدات تنظيمي ــن وح م

ــا. ــات كل منه ــد اختصاص ــة وتحدي والداخلي

13

وضــع إجــراءات إعــداد الدراســات والبحــوث المتعلقــة بتنميــة المــوارد 
ــة  ــح واألنظم ــروعات اللوائ ــداد مش ــراءات إع ــدة وإج ــرية بالوح البش

والتعليمــات المنظمــة لهــذا الشــأن.

14

إعــداد مخططــات القــوى العاملــة بالوحــدة وتحديــد المســميات 
الوظيفيــة وترتيبهــا ووصفهــا وبيــان مهامهــا وواجباتهــا وشــروط 

ومتطلبــات شــغل كل وظيفــة.

15
وضــع إجــراءات إعــداد القــرارات المتعلقــة بشــؤون موظفــي الوحــدة 
يف كافــة محاورهــا وكيفيــة مباشــرة إجــراءات تنفيذها بعــد اعتمادها.
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16

إجــراءات إعــداد القــرارات والتعاميــم والتعليمــات اإلداريــة واتخــاذ 
إجــراءات تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا مــن الســلطة المختصــة وتعميمهــا 

ونشــرها يف الحــدود المرخــص بهــا.

17

إجــراءات إدارة األنظمــة المتعلقــة بشــئون موظفــي الوحــدة يف كافــة 
مجاالتهــا مــن متابعــة حضــور وانصــراف، اســتئذانات، إجــازات، تقويــم 

أداء ومعلومــات وملفــات وغيــر ذلــك.

18

إجــراءات إعــداد مخططــات عمليــات تدريــب موظفــي الوحــدة ورســم 
بمــا  التدريبيــة  البرامــج والــدورات  التدريبيــة وتصميــم  المســارات 
يكفــل تأهيلهــم وتنميــة مهاراتهــم ورفــع كفاءتهــم وتطويــر أداؤهــم 
إلنجــاز أعمــال الوحــدة كل حســب مجالــه بالجــودة المطلوبــة، وإدارة 
وتنفيــذ ومتابعــة البرامــج والــدورات التدريبيــة االلزمــة إلنجــاز ذلــك 

وفقــا للخطــط المعتمــدة.

19

تقديــم دراســة المراكــز الوظيفيــة والتســكين لموظفــي الوحــدة عنــد 
ــز  ــرات يف هــذه المراك ــن وااللتحــاق بالخدمــة ومتابعــة التغيي التعيي
بعــد مباشــرة العمــل وأثنــاء الخدمــة وحتــى انتهــاء الخدمــة وإعــداد 

التســويات االلزمــة.
تحديد مجموعة الوظائف بالوحدة وطرق شغلها. 20
إعداد سياسات وإجراءات التعيين يف الوحدة.21

22
إعــداد سياســات وإجــراءات التعييــن يف الوحــدة الخاصــة بالوظائــف 

القياديــة واإلشــرافية ومــن يف حكمهــم، آليــة تقييــم أدائهــم.

23
إعــداد سياســات وإجــراءات التعييــن يف الوحــدة الخاصــة بتعييــن 

الكفــاءات النــادرة.

24
إعــداد سياســات وإجــراءات التعييــن يف الوحــدة الخاصــة بالوظائــف 

المســاندة.

25
إنشــاء لجنــة الشــكاوى معنيــة بدراســة وتلقــي الشــكاوى بحســب 

أحــكام القانــون.
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26
ــة  ــة مخالف ــة نتيج ــم الواقع ــي بالجرائ ــب معن ــس التأدي ــاء مجل إنش

ــون. ــكام القان أح

27

إنشــاء اللجنــة االستشــارية للرقابــة الشــرعية عــىل أن تكــون المرجــع 
الخــاص بقــرارات الوحــدة الخاصــة بأنشــطة التأميــن المتوافقــة مــع 

أحــكام الشــريعة اإلســالمية.

28قانوني
ــال  ــاالت أعم ــة يف مج ــوث القانوني ــات والبح ــداد الدراس ــراءات إع إج

الوحــدة.

29
الوحــدة  يثــار بشــأن أعمــال  القانونــي فيمــا  الــرأي  إبــداء  إجــراءات 

الماديــة. أو  القانونيــة 

30
إجــراءات إبــداء الــرأي فيمــا يعــرض مــن مقترحــات تعديــل أو إقــرار 

التشــريعات التــي تمــس عمــل الوحــدة.

31
إجــراءات إعــداد أو مراجعــة مشــروعات القرارات االلئحــة أو التنظيمية 

أو التعليمــات المنظمــة ألعمال الوحدة.

32
أو  أو االتفاقيــات  العقــود  أو مراجعــة مشــروعات  إعــداد  إجــراءات 
البروتوكــوالت أو مذكــرات التفاهــم التــي تكــون الوحــدة طرفــا فيهــا.

33
ــرأي  ــداء ال إجــراءات بحــث ودراســة التظلمــات المقدمــة للوحــدة وإب

فيهــا.

34

إجــراءات إحالــة الشــكاوى الجنائيــة إىل النيابــة العامــة يف الوقائــع 
التــي يشــتبه يف كونهــا جريمــة ســواء وقعــت يف مواجهــة الوحــدة 
أو المتعامليــن يف أنشــطة التأميــن مــن خــالل القــرارات التــي تصــدر 

ــا. ــة العلي بذلــك مــن اللجن

35

إجــراءات القيــام بأعمــال الضبطيــة القضائيــة يف إثبــات الجرائــم التــي 
ــم (125) لســنة 2019 يف شــان  ــون رق تقــع بالمخالفــة ألحــكام القان
تنظيــم التأميــن والقــرارات الصــادرة تنفيــذا للقانــون فيمــا يتعلــق 

ــة. ــي الخــاص بعمــل إدارة الشــؤون القانوني ــب القانون بالجان
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36

إجــراءات التحقيقــات اإلداريــة يف المخالفــات التأديبيــة المتعلقــة 
ــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــان تنظيــم  بمخالفــة أحــكام القان
التأميــن أو أي نظــام أو الئحــة أو قــرار أو تعليمــات صــادرة عن الوحدة 
يف إطــار القانــون ومتابعــة التصــرف فيهــا، ومتابعــة االدعــاء الجنائــي 

فيمــا يشــكل جرائــم جنائيــة منهــا مــع جهــات االختصــاص.

37
القانونيــة مــن  الشــؤون  إجــراءات دراســة وفحــص مــا يحــال إىل 
بالغــات والتحقيــق فيهــا واقتــراح أوجــه التصــرف االلزمــة بشــأنها.

38
إجــراءات التحقيقــات اإلداريــة يف المخالفــات التأديبيــة التــي تقــع 

ــا.  مــن موظفــي الوحــدة ومتابعــة التصــرف فيه

39

للرقابــة  االستشــارية  اللجنــة  مــع  والتعــاون  التنســيق  إجــراءات 
تنفيــذ  ومتابعــة  التظلمــات  ولجنــة  الشــكاوى  ولجنــة  الشــرعية 

بالوحــدة. التأديــب  ومجلــس  القــرارات 

40
إجــراءات مباشــرة جميــع القضايــا والحضــور أمــام جميــع المحاكــم 

وهيئــات التحكيــم ومتابعــة تنفيــذ القــرارات واألحــكام الصــادرة.

41
مــن   (88) المــادة  بتطبيــق  الخاصــة  واإلجــراءات  القواعــد  إعــداد 

التأميــن. تنظيــم  شــان  يف   2019 لســنة   (125) رقــم  القانــون 

نظم 
المعلومات

42

رســم خارطــة الطريــق ووضــع رؤيــة ورســالة وقيــم لمركــز نظــم 
للوحــدة  العامــة  الرؤيــة  مــع  متســقة  الوحــدة  يف  المعلومــات 
والغــرض مــن إنشــائها، ووضــع تصــور للتحــول الرقمــي المنشــود 

.  2035 الكويــت  رؤيــة  مــع  تماشــياً  للوحــدة 

43

ــة  ــة اآللي ــات األنظم ــة لسياس ــد المنظم ــأن القواع ــور بش ــداد تص إع
ونظــم المعلومــات اإللكترونيــة يف الوحــدة يف إطــار مــن القوانيــن 
واللوائــح بالتنســيق مــع الوحــدات التنظيميــة المعنيــة وإجــراءات 
عــىل  والعمــل  وإصدارهــا  اعتمادهــا  بعــد  القواعــد  هــذه  تنفيــذ 
تطويرهــا بمــا يحقــق مصالــح الوحــدة ويواكــب أفضــل الممارســات.
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44

ــة والبرامــج  ــد احتياجــات الوحــدة مــن األنظمــة اآللي دراســة وتحدي
والتطبيقــات واألجهــزة وملحقاتهــا يف ضــوء متطلبــات الوحــدات 
التنظيميــة بالوحــدة يف كافــة مجــاالت عملهــا حســب اختصــاص 
كل وحــدة ســواء كان ذلــك بإنشــاء أنظمــة جديــدة أو تطويــر أنظمــة 
قائمــة والعمــل عــىل نشــر وتوطيــن األنظمــة اآلليــة يف إنجــاز أعمــال 
الوحــدة وتطويرهــا بمــا يوافــق أفضــل الممارســات وأحــدث التقنيــات 

ــدارات. واإلص

45

وضــع الخطــط المرحليــة لعمليــة التطويــر التكنولوجــي والتقنــي 
اآلليــة،  االحتياجــات  التنفيــذ وتحديــد  أولويــات  وتقريــر  للوحــدة، 
والكــوادر الفنيــة االلزمــة، واالعتمــادات الماليــة الواجــب إدراجهــا لهــذا 

الغــرض يف ميزانيــة الوحــدة.

46

للمناقصــات  الفنيــة  والمواصفــات  الشــروط  كراســة  إعــداد 
والممارســات وأوامــر الشــراء والتعاقــدات للمشــاريع التقنيــة للوحدة 

 2021 2020 الماليــة  الســنة  والتــي ســيتم طرحهــا خــالل 

47
ــدة  ــة للوح ــات المقدم ــاءات الممارس ــروض وعط ــة ع ــم ودراس تقيي
ــر الفنيــة بذلــك. ــا المعلومــات وتقديــم التقاري والخاصــة بتكنولوجي

48

اإلشــراف عــىل تنفيــذ جميــع أعمــال المناقصــات والممارســات وأوامــر 
الشــراء والتعاقــدات والخاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات واســتالم 
صــرف  عــىل  والموافقــة  اعتمادهــا  ثــم  ومــن  وفحصهــا  األعمــال 

مســتحقاتها الماليــة. 

49

اإلشــراف عــىل إدارة تشــغيل األنظمــة اآلليــة بالوحــدة وقطاعاتهــا 
المختلفــة وتقديــم الدعــم الفنــي لمســتخدميها والتدريــب عليهــا، 

وضمــان عمــل جميــع األنظمــة بكفــاءة وفاعليــة.

50
إعــداد تقاريــر متابعــة ألداء األنظمــة اآلليــة ومــا يلــزم مــن إحصــاءات 

عــن تنفيــذ وتشــغيل األنظمــة اآلليــة بالوحــدة.
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51

وضــع خطــط لتحويــل أعمــال وإجــراءات الوحــدة مــن النظــام اليــدوي 
العمــل  دورة  وتســريع  اإللكترونيــة  الرقمنــة  نظــام  إىل  والورقــي 

وتبســيط اإلجــراءات.

52

تفعيــل االتصــال فيمــا بيــن وحــدة تنظيــم التأميــن وبيــن مؤسســات 
الدوليــة  والمؤسســات  الخــاص  والقطــاع  الحكومــي  القطــاع 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي وشــرائح المجتمع المحليــة والعالمية 

ذات العالقــة بأنشــطة الوحــدة.

53

وضــع خطــة لتدريــب وتأهيــل جميــع العامليــن يف الوحــدة ووضــع 
لتأهيلهــم  المطلوبــة  والمهــارات  والــدورات  التدريبيــة  الخطــة 

معهــا. والتعامــل  اآلليــة  األنظمــة  الســتخدام 
العالقات 
العامة 
واإلعالم

54

إجــراءات إعــداد الهويــة المؤسســية للوحــدة مــع األخــذ باالعتبــار 
باألنشــطة المرتبطــة بهــا واالختصاصــات الموكلــة لهــا.

55

إجــراءات متابعــة مــا ينشــر أو يــذاع يف وســائل اإلعــالم المختلفــة 
الجهــات  إىل  التأمينيــة، وإحالتــه  الوحــدة والقضايــا  أنشــطة  عــن 

لدراســته واتخــاذ االلزم بصــدده. بالوحــدة  المســئولة 

56

إجــراءات متابعــة اعتمــاد األخبــار والتصاريــح الصحفيــة الخاصــة 
ووســائل  اإللكترونــي  والموقــع  الصحــف  يف  لنشــرها  بالوحــدة 

االجتماعــي. التواصــل 

57

إجــراءات إعــداد الخطــة الســنوية والميزانيــة التشــغيلية للمؤتمــرات 
والمعــارض والنــدوات المحليــة والخارجيــة ذات العالقــة بنشــاط 

ــة. ــات المعني الوحــدة بالتنســيق مــع الجه
الخدمات 

العامة
58

إعــداد تصــور بشــأن أعمــال الخدمــات العامــة للوحــدة وآليــة تنفيــذ 
إجراءاتهــا وإنجازهــا.

59
تحديــد إجــراءات إدارة وتنظيــم مخــازن الوحــدة لتوفيــر المســاحات 

التخزينيــة المطلوبــة بمــا يتوافــق مــع متطلباتهــا. 
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60

تحديــد إجــراءات إدارة وتنظيــم وتوثيــق المكاتبــات الرســمية للوحــدة 
ســواء الصــادرة منهــا أو الــواردة إليهــا ومرفقاتهــا، وتوثيــق مــا يصــدر 

عــن الوحــدة مــن قــرارات أو تعاميــم أو تعليمات. 

61
تحديــد إجــراءات إدارة وتنظيــم شــئون مقر الوحــدة وتوفير الخدمات 

االلزمة لمباشــرة األنشــطة المختلفة وإنجــاز األعمال.

62
حســب  متكامــل  نظــام  وتطبيــق  إنشــاء  بشــأن  تصــور  تقديــم 

تطويــره. عــىل  والعمــل  الوحــدة  احتياجــات 

63
إجــراءات إنجــاز الميزانيــة التقديريــة حســب احتياجــات الوحــدة مــن 

مســتلزمات (أثــاث، أجهــزة، مفروشــات،،، إلــخ ) 

64

إنشــاء الســجل العــام للوحــدة وأرشــفة كافــة المســتندات المســتلمة 
وفــق محضــر التســليم مــن وزارة التجــارة والصناعــة والمتعلقــة 
بأنشــطة الوحــدة، عــىل أن تكــون عمليــة األرشــفة عــىل النمــط العــادي 

واإللكترونــي بمــا يســهل عمليــة اســترجاعها وتحضيرهــا.

المحور 2.
التشريعي

إعداد مشروع االلئحة التنفيذية للقانون.65قانوني

66

تصنيــف وتطبيــق التشــريعات واللوائــح والقــرارات الوزاريــة الســارية 
ــون  ــي ال تتعــارض مــع أحــكام القان ــن والت المتعلقــة بأنشــطة التأمي

رقــم (125) لســنة 2019 يف شــان تنظيــم التأميــن.

.3
المحور 
التنظيمي

سجالت 
وتراخيص 

التأمين
67

التجــارة  وزارة  الســادة  مــع  وتســليم  اســتالم  محضــر  إنشــاء 
والصناعــة بشــأن إعــداد ســجل يضمــن كافــة التشــريعات واللوائــح 
والقــرارات الوزاريــة المتعلقــة بأنشــطة التأميــن، عــىل أن يتــم تجهيــز 
(أرشــفتها)  الــذي يضمــن حفظهــا  النحــو  عــىل  المســتندات  هــذه 

واســتخراجها.

68

تحويــل ونقــل كافــة األمــوال والودائــع وخطابات الضمــان والكفاالت 
البنكيــة والرهونــات وكل مــا يلــزم مــن اســم الوزيــر المختــص إىل 

اســم الوحــدة.



40
(2021 2020

المشروعر.عالبرنامجنوع المحورر.م

69
ــاء  ــف وإلغ ــد ووق ــيس وتجدي ــات تأس ــة طلب ــث ودراس ــتالم وبح اس

تراخيــص شــركات التأميــن والمهــن التأمينيــة.

70

إعــداد وتجهيــز القواعــد واللوائــح واإلجــراءات المنظمــة لمنــح وإلغــاء 
والمهــن  التأميــن  وإعــادة  التأميــن  ألنشــطة  المزاولــة  تراخيــص 

التأمينيــة.
تحديد شروط الموافقة عىل تصفية الشركات المرخصة.71

72
تحديــد وتحصيــل رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدة وتراخيص 

الشــركات والمهــن التأمينية.

.4
المحور 
الرقابي

الرقابة 
واإلشراف 

وتلقي 
الشكاوى

73
إجــراء التحليــل المالــي واإلحصائــي وأجــراء تحليــل المــالءة الماليــة 

للشــركات.

74

الرقابــة واإلشــراف عــىل كافــة الشــركات واألفــراد المرخــص لهــم 
بأنشــطة التأميــن للتأكــد مــن مــدى االلتــزام أحــكام القانــون رقــم 
(125) لســنة 2019 بشــأن تنظيــم التأميــن، وبالتشــريعات واللوائــح 
والقــرارات الوزاريــة الســارية والتــي ال تتعــارض مــع أحــكام القانــون 

ــر. ســالف الذك

75

تلقــي البالغــات والشــكاوى مــن األشــخاص والشــركات، ســواء كانــت 
مكتوبــة أو شــفهية، والتأكــد مــن صحتهــا، والتحــري عــن الجرائــم 

التــي تقــع بالمخالفــة ألحــكام القانــون. 
المحور 5.

التنموي

توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية المختصة.76

إنشاء قاعدة بيانات تأمينية.77

.6

المحور 
التوعوي

العالقات 
العامة 
واإلعالم

78

إجــراءات إعــداد وتنفيــذ خطــط وبرامــج العالقــات العامــة واإلعــالم 
الخاصــة بالوحــدة والمتعلقــة بالتعريف بأنشــطة الوحــدة وإنجازاتها 

يف مجــال تنظيــم التأميــن.

79
الموجهــة  التأمينيــة  والتوعيــة  اإلرشــاد  برامــج  إعــداد  إجــراءات 

المدنــي.  المجتمــع  ومنظمــات  للجمهــور 
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80
إجــراءات إرشــاد المتعامليــن مــع الوحــدة إلنجــاز معامالتهــم عــن 

طريــق توجيههــم إللدارة المختصــة.

81
إجــراءات تنظيــم وتنفيــذ المؤتمــرات الصحفيــة واألحاديــث اإلذاعيــة 

والتلفزيونيــة التــي يشــارك فيهــا مســؤولي الوحــدة.

82
إجــراءات إعــداد وتنفيــذ برامــج اســتقبال ضيــوف الوحــدة وترتيــب 
إقامتهــم وتســهيل مهــام تنقالتهــم بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

83
إجــراءات إعــداد برامــج األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة 

للعامليــن يف الوحــدة وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

84
ــداد  ــي تنشــر يف وســائل اإلعــالم وإع إجــراءات متابعــة الشــكاوى الت

ــة. ــع اإلدارات المعني ــيق م ــا بالتنس ــردود عليه ال

2.1.2 إنجاز توفير الموارد المالية للوحدة:
ترســيخاً لرغبــة المشــرع يف ضمــان االســتقاللية الماليــة للوحــدة فقــد بينــت المــواد مــن (15) إىل (18) مكونــات 
ــون رقــم  ــون وتعــد وفقــا لقواعــد وأحــكام المرســوم بالقان ــة الوحــدة مســتقلة وتصــدر بقان مواردهــا، وأن ميزاني
(31) لســنة 1978 بقواعــد إعــداد الميزانيــات العامــة والرقابــة عــىل تنفيذهــا والحســاب الختامــي، وأن أموالهــا تعتبر 

أمــواال عامــة وتتمتــع باإلعفــاءات والتســهيالت التــي تتمتــع بهــا الــوزارات والدوائــر الحكوميــة. 

ــذ اليــوم األول إللنشــاء، والــذي جــاء يف ظــروف  ــة العليــا عــىل اســتقاللية الوحــدة من وعليــه، فقــد حرصــت اللجن
ــا المســتجد، حيــث قامــت الوحــدة فــور صــدور  اســتثنائية تعيشــها البــالد جــراء تداعيــات انتشــار فيــروس كورون
قانــون ربــط ميزانيتهــا بالعمــل عــىل تحصيــل رســوم اإلشــراف والرقابــة مــن الشــركات وإيداعهــا يف حســابات 
الوحــدة، والعمــل عــىل تنفيــذ وإنجــاز توجيــه وزارة الماليــة بشــأن إغــالق وتســوية حســابات العهــد بينهــا وبيــن وزارة 
التجــارة والصناعــة فــور إقــرار قانــون ربــط ميزانيــة الوحــدة، و الصــرف عــىل احتياجــات الوحــدة بموجــب القانــون، 
ــة و يوضــح الجــدول  ــة العام ــة عــىل الميزاني ــاء إضافي ــب أعب ــة و ترتي ــة للدول ــة العام ــك دون اللجــوء للخزان وذل

التالــي اإلجــراءات المتخــذة يف هــذا الشــأن:
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اإلجراءاتالتاريخ

2021 05 04

2020 وبعــد موافقــة الســادة وزارة المالية بتاريخ  02 بنــاء عــىل طلــب الوحــدة بتاريــخ 11
2020، تــم التنســيق مــع الســادة وزارة التجــارة والصناعــة بشــأن صــرف المبالــغ  05 04

ــا والمســتعان يف  ــة العلي ــذ احتياجــات الوحــدة مــن مكافــآت أعضــاء اللجن االلزمــة لتنفي
ــم  ــا يت ــم تســوية م ــال الوحــدة، عــىل أن يت ــات االلزمــة لتســيير أعم ــم والمصروف خدماته

صرفــه مــن مبالــغ عــىل ميزانيــة الوحــدة بعــد صــدور قانــون ربــط الميزانيــة.

2021 06 22 .2021 03 2019 وحتى 31 09 إعداد مشروع ميزانية الوحدة عن الفترة من 01

2020 08 04

ــر التجــارة والصناعــة  ــرار وزي ) لســنة 2020 وق ــرارات الوحــدة رقــم ( بموجــب ق
ــام 2019  ــة عــن ع ــل رســوم اإلشــراف والرقاب ــدء يف تحصي ــم الب ــم (6) لســنة 1988، ت رق

وتكويــن رصيــد نقــدي لــدى الوحــدة.

2020 10 05

2020، صــدر  09 8 بتاريــخ  المنعقــدة  بجلســته  األمــة  عــىل موافقــة مجلــس  بنــاًء   
الفتــرة  عــن  التأميــن  تنظيــم  وحــدة  ميزانيــة  بربــط   2020 لســنة   (63) رقــم   القانــون 
2021 المنشــور يف جريــدة كويــت اليــوم العــدد (1505)  03 2019 إىل 31 09 مــن 1

.2020 10 بتاريــخ 18

2020 10 19
2020، صــدر قــرار جهــاز المراقبيــن المالييــن رقــم  09 بنــاًء عــىل طلــب الوحــدة بتاريــخ 21

(81) لســنة 2020 بشــأن إنشــاء مكتــب المراقبيــن المالييــن يف وحــدة تنظيــم التأميــن.

2020 11 04
بــادرت الوحــدة بســداد وتســوية كامــل المبالــغ المســتحقة عليهــا لصالــح وزارة التجــارة 

والصناعــة.

2020 11 29

2020، صــدر قــرار وزيــر الماليــة رقــم (77) لســنة  11 بنــاًء عــىل كتــاب الوحــدة بتاريــخ 11
2020 بإصــدار االلئحــة الماليــة لوحــدة تنظيــم التأميــن المنشــور يف جريــدة كويــت اليــوم 

.2020 12 العــدد (1513) بتاريــخ 13

2021 03 01

ــر التجــارة والصناعــة  ــرار وزي ) لســنة 2020 وق ــرارات الوحــدة رقــم ( بموجــب ق
ــام 2020  ــة عــن ع ــل رســوم اإلشــراف والرقاب ــدء يف تحصي ــم الب ــم (6) لســنة 1988، ت رق

ــدى الوحــدة. ــد النقــدي ل ــادة الرصي وزي
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2.1.3 إنجاز الهيكل المالي واإلداري للوحدة:
راعــت اللجنــة العليــا لوحــدة تنظيــم التأميــن عنــد إعــداد اللوائــح اإلداريــة والنظــام الوظيفــي الطبيعــة الخاصــة 
للوحــدة كجهــة رقابيــة مســؤولة عــن تنظيــم ورقابــة قطــاع التأميــن الكويتــي وذلــك بعــد األخــذ باالعتبــار توجيهات 
وقــرارات مجلــس الــوزراء الموقــر، والعمــل بشــفافية مــع جميــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة بما يحقق االســتقرار 

لقطــاع التأميــن وبمــا يمكــن الوحــدة مــن االطــالع بدورهــا ومســؤولياتها التــي رســمها القانــون.

وعليــه، فقــد اعتمــدت اللجنــة العليــا الئحــة شــؤون الموظفيــن وفــق القــرار اإلداري رقــم (1) لســنة 2020 بشــأن 
2020، والتــي تشــمل قواعــد التعييــن  11 إصــدار الئحــة شــؤون موظفــي وحــدة تنظيــم التأميــن بتاريــخ 18

ــة. ــة والنقدي ــآت العيني ــات والمكاف ــات والمرتب والترقي

كمــا اعتمــدت اللجنــة الهيــكل اإلداري وفــق القــرار اإلداري رقــم (2) لســنة 2020 بشــأن تنظيــم الهيــكل اإلداري 
.2020 11 لوحــدة تنظيــم التأميــن وتحديــد أهــداف واختصاصــات وحداتــه التنظيميــة بتاريــخ 18

2.1.4 إنجاز مقر عمل الوحدة:

اإلجراءاتالتاريخ

2020 11 30

2020، وافــق مجلس الــوزراء الموقر يف اجتماعه  09 بنــاًء عــىل طلــب الوحــدة بتاريــخ 09
2020 عــىل إصــدار القــرار رقــم (1447) بشــأن تكليــف  11 2020) بتاريــخ 30 رقــم (75
وزارة التربيــة التخــاذ اإلجــراءات االلزمــة لتمكيــن وحــدة تنظيــم التأميــن مــن اســتغالل مــا 

.2021 04 يلــزم مــن مبنــى ثانويــة الشــامية وذلــك ابتــداًء مــن تاريــخ 01

2020 12 27

ــزي  ــاز المرك ــق الجه 2020، واف 11 ــخ 23 ــدة بتاري ــرض الوح ــب وع ــىل طل ــاًء ع  بن
للمناقصــات العامــة عــىل التعاقــد المباشــر الســتئجار مســاحة مؤثثــة بالكامــل 
كمقــر لوحــدة تنظيــم التأميــن مــع شــركة كامكــو اللســتثمار وفقــأً لنــص المادتيــن 

(13) و (18) مــن قانــون المناقصــات العامــة رقــم (49) لســنة 2016.

2021 01 24

2020، وافــق ديــوان المحاســبة  12  بنــاًء عــىل طلــب وعــرض الوحــدة بتاريــخ 27
ــة  ــة مؤثث ــاحة مكتبي ــتئجار مس ــأن اس ــبقة بش ــة المس ــدة الموافق ــح الوح ــىل من ع

بالكامــل كمقــر اً لهــا.

2021 02 01
 ،2021 01 بنــاًء عــىل الــرأي القانونــي الصــادر عــن إدارة الفتــوى والتشــريع بتاريــخ 10

قامــت الوحــدة بتوقيــع عقــد اســتئجار مقــر الوحــدة الكائــن يف بــرج كامكــو انفســت.
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2.1.5 إنجاز الهوية المؤسسية للوحدة:
 ،2020 12 اعتمــدت اللجنــة العليــا الهويــة المؤسســية للوحــدة بنــاًء عــىل اجتماعهــا رقــم (9) لســنة 2020 بتاريــخ 17
والتــي عكســت بشــكل واضــح وجلــي رؤيــة ورســالة الوحــدة خــالل المرحلــة القادمــة إىل جميــع األطــراف ذات العالقــة 

بهــا، كونهــا جهــة حكوميــة رقابيــة حديثــة ومتطــورة.

ــواع  ــر رمــزاً ألقــدم أن ــة الكويتيــة للوحــدة، كمــا يعتب ــوم الكويتــي) الــذي يعكــس الهوي وتضــم الهويــة كالً مــن (الب
التأمينــات عــىل اإلطــالق أال وهــو التأميــن البحــري، كمــا أتــت الهويــة باللــون األزرق (رمــز كويتــي) وهــو لــون البحــر 

الــذي يرمــز إىل القــوة والجــد والكفــاح.

الشعار الرسمي لوحدة تنظيم التأمين:           

2.1.6 إنجاز قنوات التواصل الخاصة بالوحدة:
أنجــزت الوحــدة خــالل الســنة التأسيســية كافــة قنــوات التواصــل الخاصــة بهــا لتســهيل التواصــل مــع األشــخاص 

المرخــص لهــم وجمهــور المتعامليــن وذلــك عــىل النحــو التالــي:

www.iru.gov.kw  : الموقع الرسمي للوحدة       

 info@iru.gov.kw  : البريد اإللكتروني الخاص بالوحدة    

قنوات التواصل االجتماعي:  

 @irukuwait  :        (Twitter) تويتر  -  

@irukuwait  :      (Instagram) إنستغرام  -  

@irukuwait  :      (YouTube) يوتيوب  -  

 :        (LinkedIn) لنكد إن  -
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(تنظيــم  التنظيمــي  المحــور  مســتوى  عــىل  إنجــازات   2.2
الكويتــي) التأميــن  قطــاع 

2.2.1 إنجاز إجراءات استباقية خالل فترة الحظر الشامل للبالد:
إن التحــدي الملقــى عــىل عاتــق الوحــدة خــالل فتــرة تأسيســها لــم يمنعهــا مــن اتخــاذ اإلجــراءات االســتباقية التــي 
تعــزز المصلحــة العامــة، وعليــه قامــت الوحــدة بإصــدار القــرار التنظيمــي رقــم (1) لســنة 2020 بشــأن الســماح 
ــذي ســمح  2020، وال 05 ــخ 10 ــالد بتاري ــرة الحظــر الشــامل للب ــن خــالل فت ــق التأمي ــرة ســريان وثائ ــد فت بتمدي

للشــركات إعفــاء المؤمــن لهــم (مــن أفــراد أو شــركات) مــن ســداد مقابــل التأميــن أو تأجيــل ســداده.

2.2.2 إنجاز وترخيص الشركات والمهن التأمينية خالل المرحلة اإلنتقالية:
بموجــب االختصاصــات الــواردة يف المــادة (10) مــن القانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم التأميــن، 
باشــرت اللجنــة العليــا إجراءاتهــا نحــو تنظيــم المرحلــة االنتقاليــة مــن خــالل تجديــد ترخيــص الشــركات والمهــن 
2020، ونتــج عــن  08 ــخ 04 ) لســنة 2020 بتاري ــة رقــم ( ــة بموجــب حزمــة القــرارات التنظيمي التأميني
هــذه القــرارات تحصيــل لرســوم اإلشــراف والرقابــة عــن عامــي 2019 و2020 وإصــدار تراخيــص بعــدد (225) 

ترخيصــاً صــادراً للمخاطبيــن بموجــب المــادة رقــم (2) مــن القانــون وذلــك عــىل النحــو التالــي:

فروع شركات شركات تأمينرقم القرار
أجنبية

شركات 
مهن تأمينيةفروع شركاتوساطة تأمين

2020 21810

2020 555

2020 62

2020 846293

2020 1218132

2021 6193

2021 121119

2021 19129

2021 2011

2021 2422

2021 281111

إجمالي عدد التراخيص 
الصادرة عن الوحدة

2513104749

225 ترخيصاً 
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2.2.3 إنجــاز توفيــق أوضــاع الشــركات بشــأن تحويــل وديعــة القانــون واألمــوال الواجــب 
بقاؤهــا ألمــر الوحــدة:

لضمــان فــرض الرقابــة الفاعلــة عــىل أعمــال وأنشــطة التأميــن، بــادرت الوحــدة مــن خــالل توجيــه الشــركات نحــو 
توفيــق أوضاعهــم الخاصــة نحــو تحويــل كافــة ودائــع القانــون واألمــوال الواجــب بقاؤهــا تنفيــذاً ألحــكام المــادة 
(30) و (33) مــن القانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم التأميــن، كمــا نســقت يف هــذا الشــأن مــع معالــي 
الوزيــر المختــص مــن خــالل إصــدار القــرار الــوزاري رقــم (159) لســنة 2020 بشــأن الســماح بتحويــل الودائــع 
واألمــوال ألمــر الوحــدة، كمــا تجــدر اإلشــارة إىل أن تحويــل األمــوال جــزءاً ال يتجــزأ مــن عمليــات الترخيــص ســالفة 

الذكــر و الصــادر لشــركات التأميــن وفــروع شــركات التأميــن األجنبيــة.

2.2.4 إنجــاز تنظيــم وثيقــة التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة للمركبــات (التأميــن 
للمركبــات): اإلجبــاري 

نظــراً لمــا يعانيــه فــرع تأميــن المركبــات مــن ممارســات غيــر ســليمة يف ســلوكيات األعمــال، بــادرت وحــدة تنظيــم 
ــم (9) لســنة  ــرار رق ــات بموجــب الق ــة للمركب ــن ضــد المســؤولية المدني ــة التأمي ــم لوثيق ــن بإصــدار وتنظي التأمي
2020، والــذي نظــم الشــركات المؤهلــة إلصــدار وثيقــة التأميــن وتســوية المطالبــات  11 2020 بتاريــخ 24

الناتجــة عــن األضــرار الواقعــة عــىل حملــة الوثائــق والمســتفيدين، وتحديــد نطــاق التزامــات الشــركات والوســطاء 
ــة – اإلدارة  ــادة وزارة الداخلي ــن الس ــة م ــم الموقع ــرة التفاه ــب مذك ــه بموج ــك كل ــق، وذل ــعار الوثائ ــد أس وتحدي

.2020 11 العامــة للمــرور بتاريــخ 11

2.2.5 إنجاز تنظيم عمليات استحواذ الشركات:
قامــت الوحــدة بالدراســة والتنظيــم والموافقــة عــىل عملية اســتحواذ شــركة مجموعــة الخليج للتأميــن ش.ب.ك.ع 
عــىل الشــركة الخليجيــة للتأميــن التكافلــي ش.م.ك.م بموجــب اجتمــاع اللجنــة العليــا رقــم (8) لســنة 2020 بتاريــخ  

2020، دون اإلخــالل بالضوابــط الموضوعــة يف هــذا الشــأن. 11 18

ــن  ــج للتأمي ــة الخلي ــركة مجموع ــتحواذ ش ــة اس ــىل عملي ــة ع ــم والموافق ــة والتنظي ــدة بالدراس ــت الوح ــا قام كم
2021 واتخــاذ كافــة اإلجــراءات االلزمــة  02 ش.م.ك.ع عــىل شــركة أكســا للتأميــن (الخليــج) ش.م.ب بتاريــخ 15

ــاً ووفقــاً للقوانيــن واللوائــح المنظمــة. قانون
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2.2.6 إنجاز استقبال وحل الشكاوى 
2021) عــدد (1238) شــكوى مقدمــة ضــد شــركات التأميــن  اســتقبلت الوحــدة خــالل الســنة الماليــة (2020
العاملــة يف دولــة الكويــت وتــم تســوية الشــكاوى بنســبة 44.2 خــالل الســنة، الجديــر بالذكــر أن أغلــب الشــكاوى 
). يبيــن الجــدول التالــي البيانــات الخاصــة بالشــكاوى  تتعلــق بفــرع تأميــن الســيارات بنوعيــه (الشــامل وضــد الغيــر

المقدمــة:

عدد الشكاوىالسنة
عدد ما تم تسويته من 

شكاوى
نسبة إنجاز تسوية 

الشكاوى
202095236638.4

202128618263.6

2.2.7 إنجاز وقف ترخيص بعض شركات التأمين المخالفة:

اسم الشركة رقم القرار
الموقوفة

أنواع المخالفات

2021 1
شركة دار السالم 
للتأمين التكافلي

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (3) مــن القــرار رقم (2) لســنة 2020 والقرار رقم (7) 
لســنة 2020 بشــأن تحويــل وديعــة القانون واألمــوال الواجب بقاؤها.

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (4) مــن القــرار رقــم (2) لســنة 2020 بشــأن األحــكام 
النهائيــة الصــادرة ضــد الشــركة والتعويضــات تحت التســوية المســتوفية 

لشــروط الســداد ولم تســدد.

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (6) فقــرة (1) مــن القــرار رقــم (9) لســنة 2020 مــن 
خــالل التعامــل مــع وســيط غيــر مرخــص مــن قبــل الوحــدة.

-   عــدم االلتــزام بالمــادة (12) فقــرة (1) مــن القــرار رقــم (9) والملحــق رقــم 
(1) مــن خــالل تقاضــي مبالــغ تحــت مســمى مصروفــات إداريــة.

ــنة 2020  ــم (9) لس ــرار رق ــن الق ــرة (3) م ــادة (12) فق ــزام بالم ــدم االلت -  ع
بعــدم تقديــم مــا يفيــد تحصيــل قيمــة الوثائــق مــن خــالل الوســائل غيــر 

النقديــة.
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اسم الشركة رقم القرار
الموقوفة

أنواع المخالفات

2021 2
شركة الضمان 
للتأمين التكافلي

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (3) مــن القــرار رقم (2) لســنة 2020 والقرار رقم (7) 
لســنة 2020بشــأن تحويل وديعــة القانون واألمــوال الواجب بقاؤها.

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (4) مــن القــرار رقــم (2) لســنة 2020 بشــأن األحــكام 
النهائيــة الصــادرة ضــد الشــركة.

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (6) البنــد (5) والمــادة (11) مــن قــرار الوحــدة رقــم 
(9) لســنة 2020 مــن خــالل امتنــاع الشــركة عــن اســتالم المطالبــات 

ــت بشــأنها. ــا والب المقدمــة إليه

2021 3
شركة زمزم 

للتأمين التكافلي

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (3) مــن القــرار رقم (3) لســنة 2020 والقرار رقم (7) 
لســنة 2020 بشــأن تحويــل وديعــة القانون واألمــوال الواجب بقاؤها.

-  عــدم التــزام الشــركة بتقديــم بيــان باألســهم المودعــة مــن قبــل مقــوم 
ــد رهــن  ــم مــا يفي ــة أســواق المــال، وعــدم تقدي ــدى هيئ أصــول معتمــد ل

األســهم لصالــح الوحــدة.

2021 4

شركة العربية 
اإلسالمية للتأمين 

التكافلي

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (3) مــن القــرار رقم (2) لســنة 2020 والقرار رقم (7) 
لســنة 2020 بشــأن تحويــل وديعــة القانون واألمــوال الواجب بقاؤها.

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (4) مــن القــرار رقــم (2) لســنة 2020 بشــأن األحــكام 
النهائيــة الصــادرة ضــد الشــركة والتعويضــات تحت التســوية المســتوفية 

لشــروط الســداد ولم تســدد.

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (6) فقــرة (1) مــن القــرار رقــم (9) لســنة 2020 مــن 
خــالل التعامــل مــع وســيط غيــر مرخــص مــن قبــل الوحــدة.

-  عــدم التــزام الشــركة بتقديــم بيــان باألســهم المودعــة مــن قبــل مقــوم 
ــد رهــن  ــم مــا يفي ــة أســواق المــال، وعــدم تقدي ــدى هيئ أصــول معتمــد ل

األســهم لصالــح الوحــدة.

-  عدم االلتزام بالمادة (5) من القرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشكاوى.



49

اسم الشركة رقم القرار
الموقوفة

أنواع المخالفات

2021 7

شركة الكويتية 
العالمية للتأمين 

التكافلي

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (3) مــن القــرار رقم (2) لســنة 2020 والقرار رقم (7) 
لســنة 2020 بشــأن تحويــل وديعــة القانون واألمــوال الواجب بقاؤها.

-  عــدم االلتــزام بالمــادة (4) مــن القــرار رقــم (2) لســنة 2020 بشــأن األحــكام 
النهائيــة الصــادرة ضــد الشــركة والتعويضــات تحت التســوية المســتوفية 

لشــروط الســداد ولم تســدد.

-  عدم االلتزام بالمادة (5) من القرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشكاوى.

2.2.8 إنجــاز إصــدار االلئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم 
التأمين:

بموجــب المــادة (90) مــن القانــون رقــم (125) لســنة 2019 يف شــأن تنظيــم التأميــن، أصــدرت اللجنــة العليــا القــرار 
ــراءه  ــم إج ــذي ت ــرأي ال ــتطالع ال ــد اس ــك بع ــون، وذل ــة للقان ــة التنفيذي ــدار االلئح ــأن إص ــنة 2021 بش ــم (21) لس رق
2021 بشــأن مســودة االلئحــة التنفيذيــة واشــتركت فيــه كافــة  02 وحتــى تاريــخ 06 2021 01 يف تاريــخ 23
الجهــات المعنيــة – الجهــات الحكوميــة وجمعيــة النفــع العــام والصحــف المحليــة وكافــة الشــركات وأصحــاب المهــن 
ــم  ــون (125) لســنة 2019 - يف صياغــة أفــكار هــذه االلئحــة وت ــن ألحــكام المــادة (2) مــن القان ــة الخاضعي التأميني
فتــح المجــال قبيــل إصــدار االلئحــة لتلقــي كافــة المقترحــات والتعليقــات، مــن خــالل موقــع إلكترونــي خــاص يف هــذا 
الشــأن تحــت اســم  ، وقــد ورد إىل الوحــدة مجموعــة مــن المالحظــات بلغــت 347 مالحظــة 
صــادرة عــن أكثــر مــن 60 جهــة، وتــم األخــذ بالكثيــر مــن اآلراء التــي تلقتهــا الوحــدة أيمانــا منهــا بــأن إشــراك الفاعليــن 
يف قطــاع التأميــن الكويتــي يف عمليــة صناعــة القــرار يمثــل منهــج عمــل واضــح يســهم يف إعــالء المصلحــة العامــة.

واســتحدثت االلئحــة تنظيــم أنشــطة تأمينيــة جديــدة مثــل إدارة مطالبــات التأميــن، وإنشــاء قاعــدة البيانــات 
ــادل  ــظ وتب ــتقبال وحف ــن اس ــة ع ــة الناتج ــجالت التأميني ــدار الس ــتخدم يف إص ــي تس ــة، والت ــجالت التأميني والس
ــات التأمينيــة الخاصــة بأصحــاب ومســتخدمي المعلومــات التأمينيــة  ــات التأمينيــة والمطالب المعلومــات والبيان
ــة. ــق واالندمــاج واالســتحواذ وفــض وتســوية المنازعــات التأميني ــل الوثائ ــات تحوي وسياســات وإجــراءات عملي

كذلــك تضمنــت االلئحــة تحديــداً واضحــاً لرســوم الخدمــات والتراخيــص الصــادرة عــن الوحــدة ورســوم اإلشــراف 
والرقابــة التــي تلبــي احتياجاتهــا كجهــة مســتقلة ماليــاً وإداريــاً بموجــب المــادة (5) مــن القانــون.

.2021 03 ويسري عىل هذه االلئحة فترة توفيق أوضاع مدتها سنة من تاريخ إنفاذها بتاريخ 21
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2.2.9 إنجاز البيانات اإلحصائية لقطاع التأمين الكويتي لعامي 2019 و2020:

ملخص بالبيانات اإلحصائية لقطاع التأمين الكويتي لعام 2019

أنواع التأمينات
مبالغ التأمين 

(د.ك)
األقساط 

المباشرة (د.ك)
عدد الوثائق

التعويضات 
المدفوعة (د.ك)

تعويضات تحت 
التسوية (د.ك)

71,628,603,293255,716,7451,835,566189,479,330329,140,649التأمينات العامة

47,687,420,944263,259,04925,395182,468,58189,471,876تأمينات الحياة

119,316,024,237518,975,7941,860,961371,947,911418,612,525اإلجمالي

ملخص بالبيانات اإلحصائية لقطاع التأمين الكويتي لعام 2020

أنواع التأمينات
مبالغ التأمين 

(د.ك)
األقساط 

المباشرة (د.ك)
عدد الوثائق

التعويضات 
المدفوعة (د.ك)

تعويضات تحت 
التسوية (د.ك)

68,000,691,426227,716,6001,463,814168,643,059353,492,530التأمينات العامة

91,727,499,697299,361,13010,886164,526,226101,868,442تأمينات الحياة

159,728,191,123527,077,7301,474,700333,169,285455,360,972اإلجمالي
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2.3   إنجـــازات علــــى مستــوى محـــور التنسيــق والتعــاون 
(المحلـــي والدولـــي)

2.3.1 إنجاز مشاركة الفريق االقتصادي الحكومي:
2020 الفريــق االقتصــادي المشــترك بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة والقطــاع  03 شــاركت الوحــدة بتاريــخ 25
الخــاص للتعامــل مــع أزمــة انتشــار فايــروس كورونــا وهبــوط أســعار النفــط ودراســة اآلثــار المترتبــة عــىل االقتصــاد 

الوطنــي ووضــع حلــول المناســبة الواجــب اتخاذهــا وأوجــه الخلــل لضمــان االســتدامة الماليــة.

2.3.2  إنجاز مشاركة البنك الدولي بشأن الدراسة الخاصة بقطاع التأمين الكويتي:
2020 بمراجعــة مســودة دراســة البنــك الدولــي الخاصــة بقطــاع التأميــن الكويتــي  04 قامــت الوحــدة بتاريــخ 29
مــن منظــور المنافســة، حيــث قامــت الوحــدة بتزويــد البنــك وجهــاز حمايــة المنافســة بالمالحظــات والتعليقــات 
الخاصــة بهــذا الشــأن ذلــك مــن خــالل االجتمــاع مــن الســادة ممثلــي البنــك الدولــي التواصــل عبــر البريــد اإللكتروني.

2.3.3 إنجاز التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة
ــن  ــاط التأمي ــة بنش ــال ذات العالق ــاب األعم ــات أصح ــاع ملف ــق أوض 2020 توفي 07 ــخ 29 ــدة بتاري ــادرت الوح ب
بشــأن تحويــل ملفــات اإلقامــة باعتمــاد الترخيــص التجــاري الصــادر عــن وزارة التجــارة والصناعــة بدًال مــن ترخيص 

المزاولــة أســوة بباقــي األنشــطة االقتصاديــة.

2.3.4  إنجاز التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وتوقيع مذكرة تفاهم
ــع مذكــرة  2020 بإعــداد وتوقي 11 ــخ 11 ــادرت الوحــدة بتاري ــة عــىل الشــركات المخالفــة. ب بهــدف إحــكام الرقاب
تفاهــم مــع الســادة وزارة الداخليــة بشــأن تأميــن المركبــات اآلليــة وتضمنــت اعتمــاد الشــركات مــن خــالل قائمــة 

معتمــدة لــدى الوحــدة يف حــال إصــدار أو تجديــد رخصــة المركبــة اآلليــة. 

ــة  ــت حديق ــح الكوي ــي ال تصب ــي «ك ــر االفتراض ــدة يف المؤتم ــاركة الوح ــاز مش 2.3.5  إنج
ــوال»: ــل األم لغس

ــات  ــوان «دور الجه ــس بعن ــدة القب ــر جري ــة يف المؤتم ــة الثاني 2020 يف الجلس 12 ــخ 08 ــدة بتاري ــاركت الوح ش
ــة المكلفــة باإلخطــار». الرقاب
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االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  اســتبيان  بشــأن  الماليــة  وزارة  مشــاركة  2.3.6  إنجــاز 
:(OECD) والتنميــة 

2020 يف تعبئــة اســتبيان منظمــة التعــاون االقتصادي والتنمية بشــأن تشــريعات  12 شــاركت الوحــدة بتاريــخ 28
وأنظمــة التأميــن المعمــول بهــا يف دولــة الكويــت والكيانــات المرخــص لها.

2.3.7  إنجاز انضمام الوحدة للجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
ــة  ــة الوطني 2021 إىل اللجن 01 ــخ 24 2020، انضمــت الوحــدة بتاري 11 ــخ 03 ــادرة الوحــدة بتاري ــاًء عــىل مب بن

ــر الماليــة رقــم (4) ورقــم (5) لســنة 2021. لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بموجــب قــرارات وزي

2.3.8  إنجاز مشاركة الوحدة يف برنامج اجتماع صندوق النقد العربي:
2021 يف االجتماع الثاني رفيع المســتوى  03 بنــاًء عــىل دعــوة صنــدوق النقــد العربــي، شــاركت الوحــدة بتاريــخ  29

«عــن بعــد» لرؤســاء هيئات اإلشــراف عــىل التأمين بعنــوان «التحديــات واآلفاق».
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إىل 4 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.

[ 3 ]
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إىل 4 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.

[ 4 ]
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إىل 4 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.

[ 5 ]
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إىل 4 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.
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