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أثر تطبيق 
الخدمات
 التأمينية

 اإللكترونية
 في

 تعزيز الميزة
 التنافسية

لشركات التأمين

الفصل الرابع
إلجــراءات مختصــر   نمــوذج 
 خدمــات إلكترونيــة شــاملة فــي

شــركة تأميــن إفتراضيــة
األنظمــة الالزمــة للبــدء فــي تطبيــق 
نظــام الخدمــات اإللكترونيــة: للبــدء فــي 
تقديــم الخدمــات الكترونيــاً ال بــد مــن 
وجــود عناصــر أساســية تســاهم فــي 
ــن  ــا، ويمك ــات عــن طريقه ــم الخدم تقدي
ضمــن  األساســية  العناصــر  تلخيــص 

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــذه األنظم ه
- موقع إلكتروني متفاعل

.)Responsive ( 
متكامــل  المتنقلــة  للهواتــف  تطبيــق   -
لحصــر جميــع الخدمات/قنــوات البيــع 
المقدمــة للعميــل فــي تطبيــق واحــد فقــط.

- حسابات التواصل اإلجتماعي.
مــع  الربــط  يدعــم  نظــام محوســب   -
 Web( األنظمــة اإللكترونيــة الحديثــة

.)application
موحــدة  مركزيــة  بيانــات  قاعــدة   -
لجميــع األنظمــة المســتخدمة مــن )موقــع 
الكترونــي، وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة، 
الخدمــات  فــي  ايضــا  واســتخدامها 
التواصــل  حســابات  خــال  المقدمــة 

االجتماعــي(.
والبيانــات  لألنظمــة  حمايــة  -نظــام 

شــامل. اإللكترونيــة 

ــى  ــاعد عل ــي تس ــة الت األدوات العصري
ربــط النــاس ببعضهــم البعــض، وتناقــل 
أهميّــة  فلهــا  وتداولهــا،  المعلومــات 
يوصــف،  ال  بشــكل  وكبيــرة  عظمــى 
مــن  كبيــراً  إقبــاالً  نجــد  فإننــا  لهــذا 
مختلــف أصنــاف النــاس علــى إنشــاء 
المواقــع اإللكترونيّــة ســواء العاّمــة أو 
ــدة العامــة  ــق الفائ المتخّصصــة بمــا يحقّ
أو الخاصــة علــى حــدّ ســواء، وفيمــا 
ــة  ــة المواقــع اإللكترونيّ يلــي بيــان ألهّميّ

القصــوى فــي حيــاة اإلنســان .
ولكــن مع التطور الهائل فــي التكنولوجيا 
جديــدة  وبرمجيــات  أدوات  ودخــول 
ــع  ــت المواق ــة أصبح ــا اليومي ــي حياتن ف
اإللكترونيــة التقليديــة لشــركات التأميــن 
التغيــرات  حســب  الطمــوح  تلبــي  ال 
الحديثــة فــي األســواق الخدميــة والتوجــه 
الــى الخدمــات اإللكترونيــة، حيــث ان 
إقتصارهــا علــى توفيــر معلومــات عامــة 
ــور  ــر قص ــركة يعتب ــن الش ــة ع وداخلي
أصبحــت  ولذلــك  الموقــع،  هــذا  فــي 
إلكترونــي  موقــع  وجــود  ضــرورة 
متفاعــل ومتكمــل يلبــي التطــور الســريع 
فــي المنظمــات الخدميــة ضــرورة ملحــة 
للشــركات وخاصــة شــركات التأميــن 
التــي يرغــب المســتخدم مــن خالــه فــي 
الحصــول علــى كافــة الخدمــات الازمــة 
مــن موقعــه دون الحاجــة الــى التنقــل 
والحضــور الشــخصي وتضييــع الوقــت 
والجهــد نظــراً الــى التوجــه العــام ضمــن 

ــات. ــم الخدم ــام تقدي نظ

أهمية الموقع اإللكتروني:
رســالة  يوصــل  أن  للموقــع  يمكــن 
الشــركة و الوصــول الــى عــدد كبيــر 

المســتخدمين: مــن 
المســتخدمين  لعــدد كبيــر مــن  يمكــن 
الوصــول  العالــم،  أنحــاء  مــن جميــع 
الــى المعلومــات الخاصــة بالشــركة عــن 
ــح  ــا يتي ــي مم ــع اإللكترون ــق الموق طري
اإلعانيــة  الرســالة  عــرض  إمكانيــة 
الخاصــة بالشــركة لدرجــات ال تســتطيع 
تصــل  أن  التقليديــة  اإلعــان  وســائل 

ــا . إليه

موقع إلكتروني متفاعل:
ــدد  ــه ع ــي بأن ــع اإللكترون ــرف الموق يع
مــن الصفحــات التــي ترتبــط فيمــا بينهــا 
ــا  ــّم تخزينه ــي يت ــة، والت ــط مختلف برواب
يمكــن  حيــث  ذاتــه،  الخــادم  علــى 
الوصــول إلــى هــذا الموقــع المنشــأ مــن 
خــال اســتعمال جهــاز حاســوب مرتبــط 
باإلنترنــت، كمــا ويمكــن تصفــح الموقــع 
اإللكترونــي باســتعمال األجهــزة الذكيــة 
ــاً. ــة أيض ــزة اللوحي ــة، واألجه المحمول
كمــا تُعتبــر المواقــع اإللكترونيّــة مــن 
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قــدرة الموقــع علــى تحســين صــورة 
الشــركة: مــن خــال التطــور الكبيــر 
أصبحــت  اإللكترونــي  التســويق  فــي 
تتنافــس  حجمــا  الصغيــرة  الشــركات 
مباشــرة مــع الشــركات الكبــرى الكبيــرة 
لنفــس نــوع العمــل. مــن خــال إعطــاء 
صــورة أفضــل للعمــل والخدمــات التــي 
يتــم عرضهــا بطــرق  تقدمهــا والتــي 
ــع  ــق الموق ــة عــن طري ــة وإحترافي حديث
ــارة  ــر إث ــون أكث ــث تك ــي بحي اإللكترون
ــركات  ــن الش ــى م ــا حت وأفضــل إعامي

الكبــرى.
 القــدرة علــى زيــادة االنتاجيــة: تتســبب 
اإلستفســارات الهاتفيــة بضيــاع وقــت 
ــي  ــركة ف ــي الش ــن موظف ــر م ــدد كبي ع
التــي  األســئلة  نفــس  علــى  اإلجابــة 
تتكــرر عــدة مــرات أمــا فــي حــال وجــود 
منصــات مــن خــال الموقــع اإللكترونــي 
تجيــب عــن هــذه اإلستفســارات فــإن ذلك 
ــرغ  ــن للتف ــت الموظفي ــر وق ــي توفي يعن
الــى األعمــال األكثــر أهميــة، وعــدم 

ــة. ــئلة الروتيني ــك األس ــع تل ــم م تعامله
للقيــام  الوقــت  توفيــرك  يعنــي  وهــذا 
ــدوره  ــذي ب ــل وال ــة العم ــر وتنمي بتطوي
ومصاريــف  العامليــن  وقــت  يوفــر 

. وغيرهــا  اإلعــان 
تحســين قــدرة الشــركة علــى التنافــس: 
مــن أهــم األســباب المشــجعة للشــركات 
علــى التواجــد علــى اإلنترنــت هــي أنــه 
متكامــل  إلكترونــي  موقــع  بامتاكهــا 
ولــو كان عــدد  فإنــه حتــى  وتفاعلــي 
ــك  ــإن ذل ــن هــو شــخص واحــد ف العاملي
حضــور  يســاوي  حضــورا  يعطــي 
وذلــك  الجنســيات،  متعــددة  مؤسســة 
تكاليــف  أن  منهــا  عديــدة  ألســباب 
وطباعــة  والتســويق  اإلتصــاالت 
اإلعانــات وغيرهــا هــي قليلــة علــى 

. اإلنترنــت 
وبالنســبة للشــركات الكبــرى فإنهــا تجــد 
ــة  ــي وســيلة لتقوي ــع اإللكترون ــي الموق ف
ليــس فقــط عامتهــا التجاريــة بــل تعتبــر 
وســيلة لزيــادة أهميــة الشــركة وإدارتهــا 
وفــرص عملهــا وهــي أمــور هامــة فــي 

مجــال القــدرة علــى التنافــس .

ــي  ــرى ف ــرة أخ ــة كثي ــور هام ــاك أم هن
ــت  ــا أن اإلنترن ــن أهمه ــال م ــذا المج ه
اإلنترنــت  وســيغير  المســتقبل،  يعنــي 
المجــاالت  فــي  األمــور  مــن  الكثيــر 
ــل وســائل التســلية وطــرق  ــددة مث المتع
إنجــاز األعمــال. ســيغير اإلنترنت شــكل 
الســوق ومراكــز التســوق والمؤسســات 
الماليــة والوســاطة والــوكاالت. كثيــر 
مــن األعمــال ســتهجر مراكــز المــدن 
ــاليب  ــب لألس ــة وتذه ــواق المكلف واألس
األقــل تكلفــة. هنــاك أعمــال ســتتوجه 
ألســلوب البيــع المباشــر علــى االنترنت.
ولذلــك فــإن الشــركة يجــب عليهــا أن 
المــكان  فــي  اآلن  منــذ  نفســها  تضــع 
ــا. ــين له ــة المنافس ــي مقدم ــح وف الصحي

الرسالة اإلعالمية المتجددة دائما:
ــر المعلومــات  ــان تتغي ــي بعــض األحي ف
وســائل  فــي  خروجهــا  قبــل  حتــى 
اإلعــام أو التســويق )تلفزيــون، راديــو، 
عليــك  فــإن  الحالــة  هــذه  مطبعة(فــي 
دفــع تكلفــة باهظــة تترتــب علــى إعــادة 
تحديثهــا وإعدادهــا وإعــادة تجهيزهــا، 
يمكنــك  اإللكترونــي  النشــر  فــي  أمــا 
تحديــث المعلومــات علــى الموقــع خــال 
دقائــق وعلــى األغلــب فــإن الشــركة 
باســتطاعتها اإلعــان عــن طــرح منتــج 
ــدة،  ــع الجدي ــد أســعار البي ــد، وتحدي جدي
وتحديــث   ، المعلومــات  وطــرح 
العــروض الجديــدة بحيــث تصبــح عمليــة 
النشــر اإللكترونيــة هــذه يمكــن تغييرهــا 

حســب الحاجــة.

 التكلفة المجدية للموقع:
إن تكلفــة موقــع مصمــم بشــكل إحترافــي 
يمكــن أن يكلــف أقــل مــن حملــة إعانات 
ــع  ــع الموق ــة وض ــا أن تكلف ــة كم متكامل
ــا  ــت يســاوي جــزءا ضئي ــى اإلنترن عل
مــن أي تكلفــة إعانيــة، علما بأن رســالة 
الشــركة اإلعانيــة يمكــن أن يراهــا عــدد 
أكبــر مــن العمــاء المحتمليــن حتــي أن 
وجــود الموقــع يقلــل كميــة تكاليــف مــواد 

التســويق المطبوعــة.
ــإن  ــركة ف ــل الش ــم عم ــا كان حج ومهم
الموقــع وتجديــده هــي  تكلفــة متابعــة 

تكاليــف قليلــة نســبيا يمكــن تحملهــا.
أمــا المهــددات الحاليــة من هــذا االجراء 
هــو قصــور التشــريعات القانونيــة الغير 
ــق  ــي تعي ــاله والت ــاء اع ــا ج ــة لم داعم
قيــام الشــركات بتطويــر مفهــوم الخدمــة 

اإللكترونيــة. 

تطبيق للهواتف المتنقلة:
خــال  الذكيــة  الهواتــف  أصبحــت 
ال  جــزءا  الماضيــة  القليلــة  الســنوات 
يتجــزأ مــن حيــاة مئــات الماييــن حــول 
ــة  ــم، كمــا أصبحــت الهواتــف الذكي العال
إليــرادات  الرئيســي  المصــدر  هــي 
وتعــد   ، الكبــرى  الشــركات  وأربــاح 
تطبيقــات الجــوال مــن أقــوى األســاليب 
التســويقية التــي تتبعهــا الشــركات اليــوم. 
فالتطبيــق فــى شــكله العــام هــو برنامــج 
ــتخدم  ــاز المس ــى جه ــداً عل ــل متواج يظ
ــق  ــود تطبي ــذا بوج ــاً ل ــاعة يومي 24 س
ــك  ــر ل ــك يوف ــك وخدمات خــاص بمنتجات
ــى أن يظــل المســتخدم  ــة ف فرصــة ذهبي
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ــي. ــه الذك ــتخدم جوال ــا اس ــراه كلم ي
فــى  أنــه  الحديثــة  الدراســات  أكــدت 
ــل الدخــول  ــة وحدهــا يمث ــدان العربي البل
علــى اإلنترنــت مــن خــال الهواتــف 
ــي  ــر مــن %41  مــن إجمال ــة أكث الذكي
الدخــول الكلــي. كمــا أن %41  مــن 
حــاالت الشــراء علــى اإلنترنــت تتــم 

باســتخدام
الهواتــف الذكيــة وتطبيقــات الجــوال، 
وعالميــاً يزيــد عــدد مســتخدمي الهواتــف 
الذكيــة فــي العالــم اآلن عــن 2 مليــار 
مســتخدم، وهــو مــا يوضــح أننــا فــي 
عصــر الهواتــف الذكيــة  وعليــه يظهــر 
التطــور الرهيــب الحــادث فــى ســوق 
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة كأداة تســويق 
ــتغناء  ــن اإلس ــة وال يمك ــي فعال إلكترون
عنهــا. ولذلــك تســعى الشــركات المواكبة 
ــوال  ــات للج ــر تطبيق ــى توفي ــور إل للتط
ــا.  ــا وخدماته ــتخدميها عــن منتجاته لمس
وهــو مــا ســيحدث فارقــاً كبيــراً فــي 
ــد  ــد عائ ــركات و يزي ــذه الش ــات ه مبيع

ــر. ــكل كبي ــتثمار بش االس
تحقــق ذلــك عــن طريــق عمــل تطبيقــات 
إلكترونيــة محترفــة للجــوال بحيــث توفر 
اإلســتخدام  فــي  الســهولة  للمســتخدم 
والمتعــة فــى التشــغيل وفــي نفــس الوقــت 
تحقــق الفائــدة المطلوبــة بفاعليــة وكفاءة.
ان  الــى  الحاجــة  تظهــر  هنــا  ومــن 
ــذا التطــور  ــن ه ــب شــركات التأمي تواك
والمتطلــب المهــم فــي ترجمــة خدماتهــا 
عــن طريــق تطويــر تطبيقــات إلكترونيــة 
محترفــة للجــوال بحيــث توفر للمســتخدم 
ــى  ــة ف ــتخدام و المتع ــي اإلس ــهولة ف الس
تحقــق  الوقــت  نفــس  وفــي  التشــغيل 
الفائــدة المطلوبــة بفاعليــة وكفــاءة بحيــث 
يســتطيع المســتخدم مــن خالــه الحصول 
ــى  ــاع عل ــات واإلط ــة الخدم ــى كاف عل
والحصــول  المتاحــة  العــروض  كافــة 
ومــن  مباشــرة  منهــا  المناســب  علــى 
ــات  ــم الخدم ــة تقدي ــع إمكاني ــع م أي موق
الحصــول  مثــل  للزبائــن  المعلوماتيــة 
مــن  الطبــي  التأمينــي  الملــف  علــى 
اســتهاك لمؤمــن لــه داخــل العقــد لعقــد 
تامينــي معيــن، باإلضافــة الــى ذلــك فمــن 
الممكــن أن تمثــل هــذه التطبيقــات منصــة 
اليوميــة  باألعمــال  للقيــام  للموظفيــن 
الروتينيــة الخاصــة بالعمــل بســهولة مــع 
توفيــر الوقــت والجهــد وتخفيــض العمــل 
ــث مــن الممكــن  ــي، حي ــي الروتين الورق

ــي: ــا يل ــى م ــوي عل ان تحت
- منصــة خاصــة لموظفــي التســويق 
يســتطيعون مــن خاللهــا طلــب عــروض 

ــت. ــي أي وق ــة ف ــن الالزم التأمي

الكشــف  إلجــراء  خاصــة  منصــة   -
تأمينهــا. المــراد  للمواقــع  الميدانــي 

- منصــة خاصــة لموظفــي الحــوادث 
ــل  ــض العم ــراءات وتخفي ــرعة اإلج لس
المتابعــة  ودقــة  الروتينــي  الورقــي 

المتالحقــة.

- منصــة للموظفيــن تتعلــق بالمــوارد 
البشــرية.

حسابات التواصل اإلجتماعي.
ــى  ــة عل ــت العالمي ــوره االنترن ــر ث تعتب
االطــاق .الحــدث األجــدد فــي العالــم 
حيــث تعتبــر بوابــه العالــم الداخلــي الــي 
ــداوال  ــر ت ــى االكث ــي وه ــم الخارج العال
بيــن النــاس فــي االوانــة االخيــرة ومنــذ 
بدايــة القــرن العشــرين. ومنــذ وجــود 
الشــبكه  علــى  المســتخدمين  ماييــن 
العنكبوتيــة. ظهــرت مواقــع التواصــل 
التســعينات. اواخــر  منــذ  االجتماعــي 
ــرت  ــرين ظه ــرن العش ــة الق ــذ بداي ومن
ــددة  ــي المتع ــل اإلجتماع ــع التواص مواق
والتــي حققــت فــي الفتــره االخيــرة نســبة 
مســتخدمين كبيــرة جــداً. ومــع تزايــد 
بعــد  يومــاً  المواقــع  هــذه  مســتخدمي 
ــام  ــى ضــرورة اإلهتم ــك ال ــوم ادى ذل ي
اإلســتراتيجيات  فــي  التحــول  فــي 
التســويقية وظهــور بمــا يســمى التســويق 
التواصــل  شــبكات  عبــر  االلكترونــي 

االجتماعــي.
ونظــرا لاقبــال الكثيــر علــى مواقــع 
ــذي مــن شــأنه  ــي ال التواصــل االلكترون
أنــه يضــم عــدد كبيــر مــن المســتخدمين 
ونظــرا لوجــود وســائل كثيــرة علــى 
مــن  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
شــأنها انهــا تســاعد علــى ارتفــاع نســبه 
التســويق تــم التوجــه الــى نشــر كافــة 
صفحــات  طريــق  عــن  المعلومــات 

المختلفــة. اإلجتماعــي  التواصــل 
ــات  ــع فئ ــه جمي ــك توج ــى ذل ــف ال اض
المجتمــع والتــي مــن ضمنهــا بالطبــع 
إلــى  التأميــن  فــي  المســتهدفة  الفئــات 
و/أو  االلكترونيــة  المواقــع  مــن  كل 

للحصــول  الذكيــة  الهواتــف  تطبيقــات 
ــة نظــراً لقصــور منصــات  ــى الخدم عل
التواصــل اإلجتماعــي مــن تقديــم خدمــة 
البيــع اإللكترونيــة بشــكل مباشــر مــن 

هــذه المنصــات.
ــوم  ــح مــن الضــروري أن تق ــك أصب لذل
الشــركات وخاصــة شــركات التأميــن 
بصفتهــا أحــد أهــم مقدمــي الخدمــات الــى 
إســتخدام وســائل التواصــل اإلجتماعــي 
لعــرض خدماتهــا وميزاتهــا للعمــاء، 
وال يقتصــر األمــر علــى تحديــد أفضــل 
التــي  اإلجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
العمــاء،  لجــذب  اســتخدامها  يجــب 
ولكــن يجــب أيضــاً معرفــة األســباب 
التــي تدفــع المســتخدمين إلــى االنضمــام 
ــة  ــد دراس ــات. وبع ــك المجموع ــى تل إل
هــذه األســباب، يمكــن للشــركات تنظيــم 
الجمهــور  حســب  مفّصلــة  حمــات 
محــددة  رســائل  وتوجيــه  المســتهدف 
تشــجع  جذابــة  مجموعــات  وإنشــاء 
ــث  ــا، بحي ــام إليه ــى االنضم العمــاء عل
أكبــر مــن المســتهلكين  تجــذب عــدداً 
ــن مجــرد شــراء  ــة م ــر فعالي بشــكل أكث
المســاحات اإلعانيــة فــي هذه الشــبكات.

أهمية مواقع التواصل اإلجتماعي:
شهرة العالمة التجارية:

ــع  ــتغال مواق ــرق الس ــل الط ــن أفض م
تســتخدمها  أن  االجتماعــي  التواصــل 
الشــركة كأداة لبنــاء عامتــك التجاريــة، 
حيــث يمكنــك مــن خالهــا أن تحــدد 
الشــركة  عليــه  تظهــر  الــذي  الشــكل 
واألنشــطة التــي تــود مشــاركتها مــع 
ــق  ــن طري ــتطيع ع ــا تس ــن، كم المتابعي
الشــركة  تبنــي  أن  المتميــز  المحتــوى 
ســمعة طيبــة ألعمالهــا فيمــا يتعلــق بقيــم 

الشــركة ومزاياهــا.
 الوصول السريع إلى األشخاص:

اســتقطاب  فــي  الشــركة  تنجــح  حيــن 
ــزوار إلــى صفحاتهــا فــي  المتابعيــن وال
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي، تكــون قــد 
حصلــت علــى ميــزة الوصــول المباشــر 
معرفــة  إمكانيــة  يعنــي  ممــا  لهــم. 
ــه  ــا تقدم ــي م ــلبيات ف ــات والس اإليجابي
مــن عــروض، كمــا تســتطيع المشــاركة 
فــي حــوارات متواصلــة تعــود عليهــا 
ــوقية  ــوث تس ــة بح ــن أي ــر م ــع أكث بالنف

مدفوعــة الثمــن.
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 الظهور المتكرر:
ــم التســويق  ــي عال ــور ف ــول مأث ــاك ق هن
يفيــد بــأن المنتــج يحتاج إلــى الظهور من 
6 إلــى 8 مــرات أمــام عيــن العميــل قبــل 
ــد اإلعــام  أن يقــرر شــراءه، ومــن فوائ
االجتماعــي أنــه يتيــح إظهــار المنتجــات 
ــتركين  ــات المش ــدى صفح ــات ل والخدم
ــدة،  ــرات عدي ــة م ــبكات االجتماعي بالش
تتيــح الفرصــة بتزويدهــم بمــا  حيــث 
ــو  ــرة تل ــروض م ــن ع ــركة م ــدى الش ل
األخــرى، مــا يســهم إلــى حــد بعيــد فــي 

ــة الشــراء. تســريع عملي
 السلطة:

يعتبــر اإلعــام االجتماعــي ذا أثــر بالــغ 
امتــاك  الشــركة علــى  فــي مســاعدة 
الســلطة فــي مجــال عملهــا بحيــث تصبح 
إليــه  يلجــأ  الــذي  المصــدر األساســي 
ــب  ــتهدفة لطل ــركات المس ــراد والش األف
ــة عــن اإلستفســارات  المســاعدة واإلجاب
فــي حــال تقديــم محتــوى مميــز وتوفيــر 
الخدمــة الجيــدة للمتابعيــن ممــا يتيــح لهــا 

ــاء. ــن أوفي ــى متابعي الحصــول عل
 التأثير:

كلمــا ازداد متابعيــن الصفحــات ازداد 
تأثيــر الشــركة فبحصولهــا علــى قاعــدة 
المواقــع  عبــر  المتابعيــن  مــن  قويــة 
تراكميــا  تأثيــرا  يخلــق  االجتماعيــة 
مــن  المزيــد  اســتقطاب  إلــى  يــؤدي 
ــتهدفة  ــركات المس ــدد والش ــاء الج العم
ــرة للتطــور،  ــى فــرص كبي ــة ال باإلضاف
ــرا  ــا غفي ــرى جمع ــأن ت ــبه ب ــر أش فاألم
يلتــف حــول شــيء مــا، وال تملــك إال أن 
تنضــم لهــم بدافــع الفضــول لمعرفــة مــا 
يجــري، وبالمثــل فــإن الجمهــور الكبيــر 
ســيجتذب اهتمامــا أكبــر دون أدنى شــك.
الموقــع  علــى  الزيــارات  تكثيــف 
األخــرى: والتطبيقــات  االلكترونــي 
اإلعــام  أن  الكثيــرون  يــدرك  ال 
االجتماعــي قــد يكــون محفــزا رئيســا 
االلكترونــي  الموقــع  زيــارة  علــى 
التطبيقــات  الــى  باإلضافــة  للشــركات 
األخــرى. فحيــن تضــع الشــركة روابــط 
النشــرات  أو  الفيديوهــات  لمشــاهدة 
المعروضــة علــى موقعهــا وبرامجهــا 
فهــي تدفــع المتابعيــن إلــى دخــول الموقع 
ــك  ــا، وبذل ــح محتوياته ــق وتصف والتطبي
الــزوار  تدعــو  أن  بإمكانهــا  يصبــح 
الحصــول  أو  المنتجــات  شــراء  إلــى 
ــة عــن طريــق  علــى االستشــارة المجاني

بذلــك. الخاصــة  األدوات  إســتخدام 
 األسبقية:

ــاء الشــركة  ــوم عم ــي أن يق ــن البديه م
الشــركات  صفحــات  عــن  بالبحــث 
المهتميــن بهــا علــى مواقــع التواصــل 
مــن  فإنــه  وعليــه  االجتماعــي، 
الضــروري تطويــر صفحــات للتواصــل 
اإلجتماعــي للشــركة وتطويرهــا بشــكل 
التواصــل  شــبكات  أن  حيــث  دائــم 
االجتماعــي ليســت موضــة عابــرة ولــن 
تندثــر ســريعا. لذلــك، حتــى وإن لم تضع 
ــك،  ــم أولويات ــن أه ــبكات ضم ــك الش تل
فــا بــد وأن تنجــح فــي لفــت االنتبــاه فــي 
حــال واظبــت علــى تحديثهــا واالهتمــام 

ــا. به
 لفت األنظار:

قــد تشــك الشــركة أحيانــا فــي وجــود 
ــى مواقــع  ــاً بصفحاتهــا عل ــم حق مــن يهت
التواصــل االجتماعــي، لكــن إن واصلــت 
ــة  ــل منتظم ــة عم ــن خط ــا ضم جهوده
ــن  ــن المتابعي ــد م ــد أن العدي ــن المؤك فم
ــا  ــر مم ــكل أكب ــاباتها بش ــيتابعون حس س

ــع. تتوق
 األفضلية التنافسية:

ال  المنافســين  معظــم  أن  حيــن  فــي 
يبلــون بــاء حســنا فيمــا يتعلــق بمواقــع 
يعطــي  ذلــك  اإلجتماعــي  التواصــل 
تتميــز عنهــم.  كــي  أفضليــة  للشــركة 
لكــن علــى الشــركة أيضــا أن تحــذر مــن 
النقيــض، فــإذا أهملــت هــذه المواقــع، 
ــك  ــام أولئ ــال أم ــت المج ــد فتح ــون ق تك
المنافســين كــي يســتحوذوا علــى عمــاء 

الشــركة والوصــول لهــم بســهولة. 

مــع  الربــط  يدعــم  محوســب  نظــام 
الحديثــة. اإللكترونيــة  األنظمــة 

الخــاص  المحوســب  النظــام  يعتبــر 
ــركة  ــض للش ــب الناب ــو القل ــركة ه بالش
الخاصــة  العمليــات  جميــع  أن  حيــث 
ولكــن  طريقــه،  عــن  تتــم  بالشــركة 
مــع تطــور نظــم المعلومــات الحديثــة 
اإللكترونيــة  الخدمــات  الــى  والتوجــه 
هــذه  ربــط  فــي  مشــكلة  ظهــرت 
مثــل  الحديثــة  األدوات  مــع  األنظمــة 
الموقــع اإللكترونــي وتطبيقــات الهاتــف 
المحمــول وغيرهــا، ومــن هنــا ولضمــان
ــم  ــل لتقدي ــى نظــام متكام ــول عل الحص
الخدمــات اإللكترونيــة دعــت الحاجة الى 
توفــر نظــام داخلــي للشــركة يســاعد فــي 

ربــط كافــة التطبيقــات الحديثــة ببعضهــا 
البعــض باإلضافــة الــى وجــود حســابات 
علــى  للحصــول  للموظفيــن  تفاعليــة 
تنســيق متكامــل آلليــات العمــل الحديثــة 
باإلضافــة الــى ذلــك ضــرورة أن يكــون 
)Web( واجهــة التطبيــق لنظام الشــركة
 Clouding( وذلــك لســهولة اســتخدام
ــه باســتضافه  ــن خال ــي تســمح م ( والت
نظــام الشــركة فــي أي مــكان فــي العالــم 
دون التاثيــر علــى عمــل هــذا النظــام مــن 
ــن  ــات م ــة المعلوم ــرية انظم ــة وس جه

جهــة اخــرى. 

موحــدة  مركزيــة  بيانــات  قاعــدة 
األنظمــة. لجميــع 

ــم  يتطلــب التحــول اإللكترونــي فــي تقدي
الخدمــات الــى وجــود قاعــدة بيانــات 
مركزيــة متطــورة بحيــث تربــط بيــن 
ــول  ــم التح ــث تدع ــة بحي ــع األنظم جمي
اإللكترونيــة  الخدمــات  تقديــم  فــي 
الخدمــات  هــذه  تقديــم  فــي  وتســاهم 
بســهولة ويســر وتدعــم تدفــق المعلومات 
ــن هــذه األنظمــة بســهولة ويســر مــع  بي
ضمــان التغذيــة الراجعــة المســتمرة لهــا 
آخذيــن بعيــن االعتبــار ضــرورة وجــود 
آليــة تضمــن وجــود مزامنــة مــع قاعــدة 
اســتمرار  لضمــان  آخــرى  البيانــات 
التــي  الطارئــة  الحــاالت  فــي  العمــل 
تتعطــل فيهــا قاعــدة البيانــات الرئيســية.

والبيانــات  لألنظمــة  حمايــة  نظــام 
شــامل. اإللكترونيــة 

يعتبــر حمايــة البيانــات مــن أهــم ثغــرات 
األنظمــة اإللكترونيــة وعليــه فإنــه يعتبــر 
ودقيــق  متكامــل  حمايــة  نظــام  توفــر 
ــات الخاصــة بالتحــول  مــن أهــم األولوي
التأميــن  شــركات  كــون  اإللكترونــي 
تعتمــد علــى خاصيــة الحصــول علــى 
الشــركة  أو  بالعميــل  خاصــة  بيانــات 
هــذه  ســرية  ضمــان  عليهــا  ويجــب 
المعلومــات وحفظهــا ضمــن شــبكات 
محميــة كذلــك خطــورة اختــراق هــذه 
يتــم  ان  الممكــن  مــن  التــي  االنظمــة 
ابتــزاز  يتــم  ان  و/أو  بهــا  التاعــب 

الشــركة مــن خالهــا.
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العمــل  إلجــراءات  مختصــر  نظــام 
الداخلــي للدوائــر مــع تطبيــق الخدمــات 

التأميــن: شــركات  فــي  اإللكترونيــة 
الورقــي  العمــل  أجــراءات  تختلــف 
العمــل  إجــراءات  عــن  الروتينــي 
الخدمــة  ان  حيــث  اإللكترونــي، 
ــر جــذري  ــي تغيي ــة تســاهم ف اإللكتروني
للخدمــات وطبيعــة أدائهــا، حيــث يمكــن 
توضيــح الكيفيــة التــي تؤثــر بهــا أنظمــة 
الخدمــة اإللكترونيــة علــى إجــراءات 
ــة  ــة المختلف ــر الداخلي ــي الدوائ ــل ف العم
ــي شــركات التأمين)بشــكل مختصــر( ف

ــي: ــو التال ــى النح عل
للخدمــات  اإلجــراءات  هــذه  »تتعلــق 
الــى  التطــرق  فقــط دون  اإللكترونيــة 
فــي  المعتمــدة  الورقيــة  اإلجــراءات 

باألصــل« الشــركات 
أوال: إجــراءات العمــل اإللكترونــي فــي 

دائــرة إصــدار المركبــات
علــى  باإلطــاع  المســتخدم  1-يقــوم 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات التأميني ــة الخدم كاف
الشــركة مــع وجــود شــرح تفصيلــي 
لكافــة  وعمليــة  سلســة  بطريقــة 
والشــروط  واإلســتثناءات  التغطيــات 
ــع  ــق الموق ــق عــن طري الخاصــة بالوثائ

التطبيــق. و/أو  اإللكتورنــي 

للشــخص  تتيــح  منصــة  2-وجــود 
الحصــول علــى كافــة البرامــج التأمينيــة 
التــي يحتاجهــا بمجــرد إدخــال البيانــات 
الشــخصية التــي يكــون النظــام مــزود بها 
ــي  ــع اإللكترون ــذا الموق ــث يكــون ه بحي
و/أو التطبيــق مستشــار تأمينــي لألفــراد 
ــات  ــق بالخدم ــا يتعل ــح فيم ــوم بالنص يق

ــم. ــة له ــة والمتاح ــة الضروري التأميني

ــق  ــن طري ــن ع ــرض تأمي ــب ع 3- طل
)مشــروط  األوليــة  البيانــات  إدخــال 
ــا(،  ــم تقديمه بمطابقــة البيانــات التــي ت
حيــث يتــم إتبــاع إحــدى هــذه الخطــوات:
ــى عــرض  ــتخدم عل 3.1 يحصــل المس
مجهــز  النظــام  يكــون  بحيــث  ســعر 

معياريــة. تأميــن  بعــروض 
ــرورة  ــتخدم بض ــى المس ــرد عل 3.2 ال
ــرة  ــل الدائ ــن قب ــب م ــذا الطل ــة ه دراس
المختصــة فــي الشــركة وأنــه ســيتم الــرد 
خــال أقــرب وقــت ممكــن عــن طريــق 
ســعر،  )عــرض  الهاتــف  أو  اإليميــل 

ــرى(. ــات أخ ــن، متطلب ــض التأمي رف

ســعر  علــى  الموافقــة  حــال  4-فــي 
ــب  ــم طل ــتخدم بتقدي ــوم المس ــن يق التأمي
المطلوبــة  البيانــات  وإدخــال  التأميــن 
عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي و/أو 
ــة  ــر المركب ــرط تصوي ــع ش ــق م التطبي
عــن طريــق خاصيــة التصويــر الحالــي 
ــور  ــل ص ــث ال يقب ــام )بحي ــن النظ ضم
مخزنــة باألصــل( باإلضافــة الــى صــور 
رخصــة  المطلوبة)مثــل  المســتندات 
المركبــة، هويــة األحــوال المدنيــة لمالــك 

المركبــة، رخصــة الســوق(.

ــل  ــن مــن قب ــب التأمي ــم إســتام طل 5-يت
موظفــي الدائــرة المختصــة ومطابقــة 
المعلومــات الــواردة في الطلــب وإصدار 

ــة التأميــن حســب األصــول. وثيق

ــد  ــر البري ــن عب ــة التأمي ــال وثيق 6-إرس
اإللكترونــي للعميــل نفســه )فــي حــال 
أو  اإللكترونيــاً(  التأميــن  قســط  دفــع 
ــى أقــرب فــرع أو إســتامها  إرســالها ال
مباشــرة مــن الشــركة، كمــا مــن الممكــن 
ارســال الوثيقــة بريديــاً، ومــع التوجهــات 
اإللكترونيــة ايضــاً فــإن لــن يكــون هنــاك 
حاجــة لحصــول المؤمــن لــه علــى وثيقــة 
ــن  ــة تأمي ــال وثيق ــم ارس ــا يت ــة إنم ورقي
الطائــرات  بتذاكــر  اســوة  الكترونيــة 
التــي لــو امعنــا النظــر لراينــا ان التذاكــر 
اســتخدامها  يتــم  وال  اختفــت  العاديــة 
نهائيــاً، وقــد ســاعد علــى هــذا االمــر 
توجــه العديــد مــن الــدول لربــط شــركات 
التأميــن مــع دائــرة الترخيــص وهــذا 
بالفعــل مــا مشــروع تــم اطاقــه فــي 
المملكــة  فــي   2018 العــام  بدايــة 

االردنيــة الهاشــمية.

7-يحصــل المؤمــن لــه )فرد/شــركة( 
بالنظــام  إســم مســتخدم خــاص  علــى 
)الموقــع اإللكترونــي والتطبيــق( بحيــث 
يتيــح لــه اإلطــاع علــى وثائــق التأميــن 
الخاصــة بــه، موعــد تجديدهــا، آخــر 
العــروض الخاصــة بالشــركة، الحصول 
علــى كشــف حســاب، مــع إمكانيــة الدفــع 
مــن  العديــد  خــال  مــن  اإلكترونــي 
ــا  ــر منه ــي اذك ــع األلكترون ــات الدف بواب
علــى ســبيل المثــال )اي فواتيركــم ، اي 

ــاي(.  ب

ثانيــاً: إجــراءات العمــل اإللكترونــي فــي 
دائــرة إصــدار التأميــن البحــري 

علــى  باإلطــاع  المســتخدم  1-يقــوم 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات التأميني ــة الخدم كاف
الشــركة مــع وجــود شــرح تفصيلــي 
لكافــة  وعمليــة  سلســة  بطريقــة 
والشــروط  واإلســتثناءات  التغطيــات 
ــع  ــق الموق ــق عــن طري الخاصــة بالوثائ

التطبيــق. و/أو  اإللكتورنــي 

للشــخص  تتيــح  منصــة  2-وجــود 
الحصــول علــى كافــة البرامــج التأمينيــة 
التــي يحتاجهــا بمجــرد إدخــال البيانــات 
الشــخصية التــي يكــون النظــام مــزود بها 
ــي  ــع اإللكترون ــذا الموق ــث يكــون ه بحي
و/أو التطبيــق مستشــار تأمينــي لألفــراد 
ــات  ــق بالخدم ــا يتعل ــح فيم ــوم بالنص يق

ــم. ــة له ــة والمتاح ــة الضروري التأميني

3-طلــب عــرض تأميــن عــن طريــق 
)مشــروط  األوليــة  البيانــات  إدخــال 
ــا(،  ــم تقديمه بمطابقــة البيانــات التــي ت
حيــث يتــم إتبــاع إحــدى هــذه الخطــوات:
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ــى عــرض  ــتخدم عل 3.1 يحصــل المس
مجهــز  النظــام  يكــون  بحيــث  ســعر 

معياريــة. تأميــن  بعــروض 
ــرورة  ــتخدم بض ــى المس ــرد عل 3.2 ال
ــرة  ــل الدائ ــن قب ــب م ــذا الطل ــة ه دراس
المختصــة فــي الشــركة وأنــه ســيتم الــرد 
خــال أقــرب وقــت ممكــن عــن طريــق 
ســعر،  )عــرض  الهاتــف  أو  اإليميــل 

ــرى(. ــات أخ ــن، متطلب ــض التأمي رف

ســعر  علــى  الموافقــة  حــال  4-فــي 
ــب  ــم طل ــتخدم بتقدي ــوم المس ــن يق التأمي
المطلوبــة  البيانــات  وإدخــال  التأميــن 
و/ اإللكترونــي  الموقــع  طريــق  عــن 
صــور  الــى  باإلضافــة  التطبيــق  أو 

. المطلوبــة  المســتندات 

ــل  ــن قب ــن م ــب التأمي ــتام طل ــم إس 5-ت
موظفــي الدائــرة المختصــة ومطابقــة 
المعلومــات الــواردة في الطلــب وإصدار 

ــن حســب األصــول. ــة التأمي وثيق

ــد  ــر البري ــن عب ــة التأمي ــال وثيق 6-إرس
اإللكترونــي للعميــل نفســه )فــي حــال 
اإللكترونيــاً(أو  التأميــن  قســط  دفــع 
ــى أقــرب فــرع أو إســتامها  إرســالها ال
مباشــرة مــن الشــركة، كمــا مــن الممكــن 
ارســال الوثيقــة بريديــاً، ومــع التوجهــات 
اإللكترونيــة ايضــاً فــإن لــن يكــون هنــاك 
حاجــة لحصــول المؤمــن لــه علــى وثيقــة 
ــن  ــة تأمي ــال وثيق ــم ارس ــا يت ــة إنم ورقي
الطائــرات  بتذاكــر  اســوة  الكترونيــة 
التــي لــو امعنــا النظــر لراينــا ان التذاكــر 
اســتخدامها  يتــم  وال  اختفــت  العاديــة 

ــاً . نهائي

7-يحصــل المؤمن له )فرد/شــركة(على 
ــع  إســم مســتخدم خــاص بالنظــام )الموق
اإللكترونــي والتطبيــق( بحيــث يتيــح لــه 
اإلطــاع علــى وثائــق التأميــن الخاصــة 
ــروض  ــر الع ــا، آخ ــد تجديده ــه، موع ب
علــى  الحصــول  بالشــركة،  الخاصــة 
الدفــع  إمكانيــة  مــع  حســاب،  كشــف 
مــن  العديــد  خــال  مــن  اإلكترونــي 
ــا  ــر منه ــي اذك ــع األلكترون ــات الدف بواب
علــى ســبيل المثــال )اي فواتيركــم ، اي 

ــاي(. ب
8-كذلــك فتــح بوابــات الكترونيــة لبعض 
عمــاء المؤسســات كالبنــوك وذلــك مــن 

خــال تزويدهــا بموقــع الكتروني)بوابــة 
ــه اصــدار  ــة( تتمكــن مــن خال الكتروني
البحــري  التأميــن  وثائق/شــهادات 

ــي. إلكترون

ثالثــاً: إجــراءات العمــل اإللكترونــي فــي 
دائــرة إصــدار تأميــن الحريــق 

علــى  باإلطــاع  المســتخدم  1-يقــوم 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات التأميني ــة الخدم كاف
الشــركة مــع وجــود شــرح تفصيلــي 
لكافــة  وعمليــة  سلســة  بطريقــة 
والشــروط  واإلســتثناءات  التغطيــات 
ــع  ــق الموق ــق عــن طري الخاصــة بالوثائ

التطبيــق. و/أو  اإللكتورنــي 

للشــخص  تتيــح  منصــة  2-وجــود 
الحصــول علــى كافــة البرامــج التأمينيــة 
التــي يحتاجهــا بمجــرد إدخــال البيانــات 
الشــخصية التــي يكــون النظــام مــزود بها 
ــي  ــع اإللكترون ــذا الموق ــث يكــون ه بحي
و/أو التطبيــق مستشــار تأمينــي لألفــراد 
ــات  ــق بالخدم ــا يتعل ــح فيم ــوم بالنص يق

ــم. ــة له ــة والمتاح ــة الضروري التأميني

ــق  ــن طري ــن ع ــرض تأمي ــب ع 3- طل
)مشــروط  األوليــة  البيانــات  إدخــال 
ــا(،  ــم تقديمه بمطابقــة البيانــات التــي ت
حيــث يتــم إتبــاع إحــدى هــذه الخطــوات:
ــى عــرض  ــتخدم عل 3.1 يحصــل المس
مجهــز  النظــام  يكــون  بحيــث  ســعر 

معياريــة. تأميــن  بعــروض 
ــرورة  ــتخدم بض ــى المس ــرد عل 3.2 ال
ــرة  ــل الدائ ــن قب ــب م ــذا الطل ــة ه دراس
إجــراء  )أو  الشــركة  فــي  المختصــة 
دعــت  حــال  فــي  الميدانــي  الكشــف 
الحاجــة( وأنــه ســيتم الــرد خــال أقــرب 
اإليميــل  طريــق  عــن  ممكــن  وقــت 
رفــض  ســعر،  )عــرض  الهاتــف  أو 

أخــرى(. متطلبــات  التأميــن، 

ســعر  علــى  الموافقــة  حــال  4-فــي 
ــب  ــم طل ــتخدم بتقدي ــوم المس ــن يق التأمي
المطلوبــة  البيانــات  وإدخــال  التأميــن 
و/ اإللكترونــي  الموقــع  طريــق  عــن 
صــور  الــى  باإلضافــة  التطبيــق  أو 

. المطلوبــة  المســتندات 

ــل  ــن مــن قب ــب التأمي ــم إســتام طل 5-يت
موظفــي الدائــرة المختصــة ومطابقــة 

المعلومــات الــواردة في الطلــب وإصدار 
ــة التأميــن حســب األصــول. وثيق

ــد  ــر البري ــن عب ــة التأمي ــال وثيق 6-إرس
اإللكترونــي للعميــل نفســه )فــي حــال 
اإللكترونيــاً(أو  التأميــن  قســط  دفــع 
ــى أقــرب فــرع أو إســتامها  إرســالها ال
مباشــرة مــن الشــركة، كمــا مــن الممكــن 
ارســال الوثيقــة بريديــاً، ومــع التوجهــات 
اإللكترونيــة ايضــاً فــإن لــن يكــون هنــاك 
حاجــة لحصــول المؤمــن لــه علــى وثيقــة 
ــن  ــة تأمي ــال وثيق ــم ارس ــا يت ــة إنم ورقي
الطائــرات  بتذاكــر  اســوة  الكترونيــة 
التــي لــو امعنــا النظــر لراينــا ان التذاكــر 
اســتخدامها  يتــم  وال  اختفــت  العاديــة 

ــاً . نهائي

7-يحصــل المؤمــن لــه )فرد/شــركة( 
بالنظــام  إســم مســتخدم خــاص  علــى 
)الموقــع اإللكترونــي والتطبيــق( بحيــث 
يتيــح لــه اإلطــاع علــى وثائــق التأميــن 
الخاصــة بــه، موعــد تجديدهــا، آخــر 
العــروض الخاصــة بالشــركة، الحصول 
علــى كشــف حســاب، مــع إمكانيــة الدفــع 
مــن  العديــد  خــال  مــن  اإلكترونــي 
ــا  ــر منه ــي اذك ــع األلكترون ــات الدف بواب
علــى ســبيل المثــال )اي فواتيركــم ، اي 

ــاي(. ب

اإللكترونــي  العمــل  إجــراءات  رابعــاً: 
فــي إجــراء الكشــف الميدانــي 

ــب  ــن أو طل ــب التأمي ــل طل ــم تحوي 1-يت
عــرض الســعر إلكترونيــاً الــى موظفــي 
الدائــرة  قبــل  مــن  الميدانــي  الكشــف 

المختصــة.

ــي  ــر الكشــف الميدان ــم إعــداد تقري 2-يت
بإســتخدام نمــوذج إلكترونــي معــد لذلــك 
بواســطة جهــاز لوحــي فــي الموقــع مــع 
موظــف  وتوصيــات  الصــور  إرفــاق 

الكشــف.

الكشــف  تقريــر  إرســال  3-يتــم 
اإللكترونيــاً مباشــرة الى دائــرة اإلكتتاب 
إلبــداء الــرأي حســب الصاحيــات )مــع 
إرســاله الــى اإلدارة إلكترونيــاً إذا دعــت 
الحاجة(ليتــم الــرد علــى طالــب التأميــن 
فــي أســرع وقــت ممكن)عــرض ســعر، 

ــات(. ــض، توصي رف
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الفصل الرابع
 نمــوذج مخترصإلجــراءات خدمــات
ن تأمــ�ي كــة  �ش ي 

�ن شــاملة  ونيــة   إلك�ت
اضيــة إف�ت

7/3 إدارة الوثائــق الرقميــة ان الهــدف 
مــن تحويــل ادارة الوثائــق الــي شــكل 
رقمــي هــو تحويــل وثائــق التأميــن مــن 
شــكلها التقليــدي المطبــوع الــي شــكل 
رقمــي فــي ملفــات الكترونيــة يمكــن 
جهــاز  أي  علــى  مــن  معهــا  التعامــل 
حاســب الــي او هواتــف ذكيــة او أي 
منصــة الكترونيــة حديثــة ولكــي يتــم ذلك 
يجــب ان يتــم تزويــد حاملــي الوثائــق 
بوعــاء  الجــدد  العمــاء  او  الحاليــة 
ــي(  ــن االلكترون يســمي )الحســاب التأمي

احمد محمود رضوان
ــي  ــام العرب ــاد الع ــة االتح ــج ألي ــي برام أخصائ

للتأميــن

 التأمين الرقمي )الجزء الثالث(  
بحث

حيــث يتــم الحفــاظ بداخلــة علــى وثائــق 
التاميــن الخاصــة لــكل عميــل ومعاملتــه 
وايضــا  رقمــي.  شــكل  فــي  التأمينيــة 
معاماتهــم الماليــة مــع الشــركة مثــل 
عــدد االقســاط او الميعــاد التالــي للقســط 
ــي شــكل  ــق ف ــذا، إن إصــدار الوثائ وهك
ــل  ــر والتعدي ــة التغي ــهل عملي ــي يس رقم
فــي هــذه الوثائــق ومراجعتهــا بشــكل 
ســريع ودقيــق مــن أجــل تحقيــق الكفــاءة 
التأميــن  حســاب  وفتــح  والشــفافية. 
سياســاته  علــى  يحافــظ  اإللكترونــي 
العميــل التأمينيــة بشــكل رقمــي آمــن 
ومريــح وســهل لجميــع أنــواع العمــاء، 
ــاءه  ــم أنش ــي يت ــاب اإللكترون ــذا الحس ه
ــات الخاصــة بالعمــاء  ــي قاعــدة البيان ف
الموجــودة لــدي شــركة التأميــن ولــه 
اســم المســتخدم وكلمــة المــرور لــكل 
عميــل تأميــن خــاص بالشــركة إلمكانيــة 
التأميــن  وثائــق  والوصــول  الدخــول 
الموجــودة  بهــم  الخاصــة  الحاليــة 
ــاء  ــوم العم ــذا الحســاب، ويق داخــل ه
ــى  ــم إل ــل وثائقه ــن بتحوي ــن الحالي التأمي
تقديــم  عــن طريــق  الرقمــي  الوضــع 
للتأميــن  لفتــح حســاب  طلــب تحويــل 
ــم  ــن ويت ــدي شــركة التأمي ــي ل اإللكترون

وضــع وثيقــة او وثائــق التأميــن الحاليــة 
ــا  ــاب ام ــذا الحس ــل ه ــه داخ ــة ب الخاص
الجديــدة  الوثائــق  ألصحــاب  بالنســبة 
ففــي اثنــاء شــراء بوليصــة تأميــن جديــدة 
ــم ،  ــد له ــي جدي ــاب تأمين ــح حس ــم فت يت
ــي  ــن ف ــق التأمي ــة او وثائ ــع وثيق ووض
ــد داخــل الحســاب  شــكلها الرقمــي الجدي
التأمينــي وهــذه الوثائــق بالشــكل الرقمــي 
ــد  ــى صــدور عق ــل دليــا عل ــد يمث الجدي
تأميــن صحيــح وكامــل، وعنــد القيــام 
ادخــال  فــي  والبــدء  الشــراء  بعمليــة 
ــن  ــاء التامي ــر عم ــات يجــب تذكي البيان
بنتائــج البيانــات التــي يقومــون بهــا عنــد 
الدخــول فــي عقــود التأميــن وينبغــي 
شــرح أهميــة تقديــم معلومــات دقيقــة 
ــن  ــليم ع ــر الس ــاح غي ــب اإلفص وعواق
هــذه البيانــات. وايضــا ينبغــي لعمليــة 
الشــراء عبــر اإلنترنــت لوثيقــة التأميــن 
أن تســمح للعمــاء بمراجعــة المعلومــات 
والبيانــات التــي يقدمونهــا في اســتمارات 
أخطــاء  أي  اكتشــاف  لتمكيــن  الطلــب 
تؤثــر عليهــم  أن  يمكــن  تناقضــات  أو 
ســلبا. وينبغــي إعطــاء فرصــة للعمــاء 
ــتمارة  ــي اس ــه ف ــم إدخال ــا ت ــة م لمراجع
الطلــب علــى اإلنترنــت للتحقــق مــن 
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شكل 5-3

 خطوات تحويل ادارة الوثائق الي شكل رقمي

1

2

3

4

فتح حساب تأميني
 االكتتــاب وتحديــد

ــر  الخط

ــق التأميــن  تحويــل وثائ
إلــى شــكل رقمــي

 

 ادخــال البيانــات ومعاييــر
الكفــاءة والمالئمــة

1/7/3 خطــوات تحويــل ادارة الوثائــق 
الــي الشــكل الرقمــي 

الخطوة االولي: فتح حساب تأميني
الحســاب التأميــن الرقمــي: هــو يشــبه 
كثيــرا الحســاب المصرفــي االلكترونــي 
او حســاب البريــد االلكترونــي والــذي 
 Gmail- yahoo( أنشــاءه عبــر يتــم 
Hotmail( والــذي مــن خالــه يســتطيع 
صاحــب الحســاب وهــو عميــل التأميــن 
ــة  ــة ومتابع ــول ورؤي ــي الدخ ــع ف بالطب
عــن  الحســاب  هــذا  فــي  والتحكــم 
خــال  مــن  االنترنــت  شــبكة  طريــق 
الخــاص  الشــخصي  الحاســب  جهــاز 
ــت ....  ــة أو التابل ــف الذكي ــه أو الهوات ب
لــدى  رقمــي  تأمينــي  حســاب  ولفتــح 
شــركة التأميــن يقــوم عميــل التأميــن 
ــال  ــن خ ــة م ــتمارة الكتروني ــاء اس بم
حســاب  فتــح  بطلــب  الشــركة  موقــع 
الكترونــي وذلــك لبــدء وضــع وثيقــة 
يتــم  ســوف  التــي  التاميــن  وثائــق  او 
ــاب  ــح حس ــر فت ــه ويعتب ــراءها بداخل ش
تأمينــي لعميــل التأميــن خطــوة فــي غايــة 
ــذا الحســاب  ــة ه ــة وتتضــح أهمي األهمي

ــي:  ــي االت ف
وثائــق  لجميــع  واحــدة  محطــة   )1
التأميــن: ســيكون هــذا الحســاب كمحطة 
ــي  ــة الت ــق التأميني ــع الوثائ ــدة لجمي واح
يحصــل عليهــا عميــل التأميــن فعلــي 
ســبيل المثــال قــد يحمــل عميــل التأميــن 
وثيقــه التأميــن علــى الحيــاة وثيقــة تأميــن 
ــذا.  ــوادث وهك ــد الح ــيارة ض ــي الس عل
اإللكترونــي،  التأميــن  حســاب  ومــع 
ــة  ــل الكامل ــن التفاصي ــق م ــن التحق يمك

ــع هــذه الوثائــق فــي مــكان واحــد.   لجمي
بهــذه الطريقــة يمكــن لعميــل التاميــن ان 
يتعامــل مــع وثيقــة او وثائــق التأميــن 
ــة  ــة وخالي ــة مريح ــه بطريق ــة ب الخاص

ــب. ــن المتاع م
ــا  ــزا مركزي ــيكون مرك ــار، س وباختص

ــق. ــع الوثائ لجمي
ــن  ــن والســالمة: إن الخــوف م 2( األم
ضيــاع أو الســرقة أو اإلضــرار بالوثيقــة 
ــد يحــدث  ــي. ق ــن الرقم ــي التأمي ــس ف لي
لبوليصــة التأميــن أي حــادث مؤســف 
مثــل حالــة فقــدان الوثيقــة، أو التالــف 
ــتطيع  ــادث ال نس ــدوث ح ــه ح ــي حال فف
بعــد  إال  التأمينــي  بالغطــاء  المطالبــة 
إصــدار بــدل فاقــد أو بــدل تلــف لهــا وكل 
هــذه المخــاوف ليســت موجــودة فــي 
ــاص  ــكل خ ــة بش ــن الرقمي ــق التأمي وثائ

ــام. ــكل ع ــي بش ــن الرقم وال التأمي
تأمينيــة  وثائــق  إدارة  ســهولة   )3
متعــددة: فــي حالــة تعــدد وثائــق التأميــن 
نميــل إلــى أن ننســى أن ندفــع قســطا فــي 
الوقــت المحــدد وبالتالــي فــإن الوثيقــة قــد 
ــي  ــر ف ــة التغيي ــي حال ــي. وأيضــا ف تنته
ــوان أو  ــل العن ــل شــخصية مث أي تفاصي
الهاتــف، فإنــه مــن الصعــب تغيــره فــي 
ــن  ــة ولك ــن التقليدي ــق التأمي ــع وثائ جمي

ــي. وعــاوة  ــم النهائ ــل تقدي ــم قب إجاباته
لعمليــة  االتمــام  وقبــل  ذلــك،  علــى 
قبــول االســتمارة بعــد مائهــا بالبيانــات 
ملخــص  عــرض  ينبغــي  الصحيحــة 
للمعلومــات التــي قدمهــا العميــل فــي 

اســتمارة الطلــب.
ــن  ــا ســبق يتضــح إن عمــاء التأمي ومم
يســمي  بمــا  لديهــم  يكــون  ان  يجــب 
بحســاب التأميــن االلكترونــي اوال وقبــل 
البــدء فــي طلــب وثيقــة تأميــن حتــى 
داخــل  التاميــن  وثيقــة  وضــع  يمكــن 
هــذا الحســاب وســوف نــري بالتفصيــل 
مــا هــو حســاب التاميــن االلكترونــي، 
تحويــل إدارة اصــدار وثائــق التأميــن 
باختــاف أنواعهــا يحتــاج الــي عــدة 

خطــوات إلتمــام عمليــة التحــول.

ليــس نفــس الحــال فــي الوثائــق الرقميــة 
تذكيــر  التأميــن  عميــل  يتلقــى  حيــث 
تنبيهــات خاصــة  إلــى جانــب  بالدفــع 
بعــدم الدفــع بعــد فــوات الموعــد المحــدد 
للقســط، ولتغيــر ايــة بيانــات فــي الوثيقــة 
او تحديــث بعــض التفاصيــل الشــخصية 
ــك  ــا فذل ــوان الســكن مث ــر عن ــل تغي مث
فــي  طلــب  وضــع  طريــق  عــن  يتــم 
الحســاب التأمينــي وهــذا التغيــر يحــدث 
تلقائيــا لجميــع الوثائــق الموجــودة تحــت 

ــي. ــاب التأمين ــس الحس نف
4( دفــع االقســاط عبــر اإلنترنت وســداد 
لجميــع  بالنســبة  ايضــا:  التعويضــات 
وثائــق التأميــن الرقمــي الموجــودة داخل 
حســاب العميــل، يمكــن للعميــل دفــع 
ــت،  ــبكة االنترن ــق ش ــن طري ــط ع القس
وفــي الوقــت نفســه يمكــن الحصــول 
ــات  ــات أو المعاش ــغ التعويض ــى مبل عل
التقاعديــة فــي حالــه شــراء وثيقــة لذلــك 
وغيرهــا إلكترونيــا ببســاطة عــن طريــق 
ــركة  ــع ش ــي م ــاب مصرف ــجيل حس تس
ــي  ــاب التأمين ــذا الحس ــل ه ــن داخ التأمي
التعامــل  يمكــن  حيــث  االلكترونــي 
المالــي مــن خالــه بيــن العميــل وشــركة 

ــن. التامي
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وتحديــد  االكتتــاب  الثانيــة:  الخطــوة 
الخطــر بعــد ان يقــوم عميــل التاميــن 
بالتســجيل وفتــح حســاب تأمينــي رقمــي 
لــدي الشــركة فانــة بالطبــع ســوف يقــوم 
خطــر  تغطــي  تأميــن  وثيقــة  بشــراء 
الشــركة  موقــع  علــي  فيجــب  معيــن 
هواتــف  علــي  الشــركة  تطبيــق  او 
المحمولــة بحســاب قيمــة الوثيقــة وقســط 
التاميــن واظهرهــا للعميــل قبــل اتمــام 
عمليــة الشــراء وهــذا معنــاة ان االكتتــاب 
وتقييــم المخاطــر يجــب ان يتــم بطريقــة 
ــن  ــد م ــد العدي ــع يوج ــة وبالطب الكتروني
البرامــج التــي تقــوم بهــذه العمليــة علــي 
اكمــل وجــه فيجــب الربــط بيــن هــذه 
الرامــج وموقــع الشــركة علــي االنترنــت 
بالهاتــف  الخــاص  التطبيــق  علــي  او 
شــركات  بعــض  وتقــوم  المحمــول 
ــة  ــذه الصعوب ــي ه ــب عل ــن بالتغل التأمي
معيــن  لتغطيــة خطــر  وثيقــة  بتحديــد 
بأســعار ثانيــة ال تتغيــر وهــو مــا قــد 
يناســب بعــض العمــاء ولكــن اذا كانــت 
ال  قــد  اخطــار  تغطــي  الوثيقــة  هــذه 
يحتــاج اليهــا عميــل التاميــن او ان عميــل 
التاميــن يحتــاج الــي وثيقــة تغطــي اكثــر 
مــن خطــر فــي نفــس الوقــت لذلــك توجــد 
ــكل  ــاب بش ــة االكتت ــرة لعملي ــة كبي اهمي
ــل  ــن ب ــل التامي ــط لعمي رقمــي ليســت فق
وايضــا لشــركة التاميــن ألنهــا تــؤدي 
شــركات  قــدرة  فــي  تحســينات  إلــى 
ــذه  ــح له ــي الحســاب الصحي ــن عل التأمي
قســط  حســاب  وبالتالــي  المخاطــر 
التأميــن بطريقــة صحيحــه وهــي تســاعد 
ايضــا فــي تحليــات البيانــات الضخمــة 
الخاصــة بشــركات التأميــن وناتــج هــذه 
التحليــات هــو تقييــم أنــواع أخــرى مــن 
ــن أن  ــة ويمك ــر دق المخاطــر بشــكل أكث
شــركة  أيضــا  البيانــات  هــذه  تســاعد 
التأميــن علــى ضبــط أســعار الوثائــق 
ــم مخاطــر  ــة وتقيي ــي الســنوات الاحق ف
كل حامــل وثيقــة بدقــة أكبــر وايضــا 
مــن الســهل تخيــل كيــف يمكــن تخفيــض 
شــركات  اســتثمرت  ولقــد  التكاليــف، 
العقــود  مــدى  علــى  بكثافــة  التأميــن 
االكتتــاب  حلــول  لتطويــر  الماضيــة 
ــاب  ــة االكتت ــث اســتندت عملي ــي حي اآلل
جديــدة  للقيــاس  أنظمــة  إلــى  الرقمــي 
تعمــل بنظــام فحــص بســيط  وهــو )نعم / 
ال(، فعلــي ســبيل المثــال كانــت شــركات 
ــن  ــة المتحــدة أول م ــي المملك ــن ف التأمي

األكثــر  االكتتــاب  محــركات  اســتخدم 
االنعكاســية  باألســئلة  يســمي  تطــورا 
وهــي عبــارة عــن قائمــة طويلــة مــن 
ــي  ــاء عل ــا العم ــوم فيه ــارات يق االختي
اختيــار واحــد مــن هــذه االختيــارات 
وممــا تــم اختيــاره مــن هــذه االختيــارات 
تظهــر اختيــارات اخــري و اســئلة اخري 
مبنيــة علــي االختيــارات االولــي وهكــذا 
االكتتــاب  أنظمــة  هــذه  حاولــت  وقــد 
عمليــات  محــاكاة  بفعاليــة  الرقميــة 
التفكيــر البشــري لــدى شــركات التأميــن 
االكتتــاب  مــن  األحــدث  الجيــل  وأدى 
الرقمــي إلــى تحقيــق قــدر أكبــر مــن 
الكفــاءة التشــغيلية فــي األعمــال الجديــدة 
ووظائــف االكتتــاب، ممــا يســمح بالقيــام 
بالمزيــد مــن األعمــال فــي نطــاق زمنــي 
التدخــل  أقــل مــن  قــدر  أقصــر، مــع 
البشــري  وبمتطلبــات أقــل للقيــام بعمليــة 
ــة فــي صحــة هــذه  ــاب. وأدت الثق االكتت
ــدالت  ــم مع ــى دع ــا إل ــرارات بدوره الق
إعــادة التأميــن ايضــا ونتيجــة لذلــك، 
ــن  ــة التأمي ــي صناع ــرون ف ــن الكثي أعل
ــر مــن  ــي يعتب ــاب االل أن محــرك االكتت
اهــم متطلبــات شــركة التأميــن الحديثــة. 
اصبحــت البرامــج الحديثــة  الخاصــة 
ــن الطــرق  ــة ع ــي مختلف ــاب االل باالكتت
القديمــة التقليديــة حيــث يوجــد مجموعــه 
مــن القواعــد داخــل البرنامــج  ويــوم 
البرنامــج بإدارتهــا وتطبيقهــا علــي عــدة 
منتجــات فــي نفــس الوقــت واســتخدامها 
دقيــق  بشــكل  لتحديــد عوامــل خطــر 
جــدا، وهــذه القواعــد التــي يتكــون منهــا 
االلــي  االكتتــاب  معالجــة  محــركات 
تتحــرك خطــوة بخطــوة بحيث يتم انشــاء 
ــة  ــة االمــر مبني ــي نهاي ــن ف ــة التأمي وثيق
علــي االجابــات المعطــاة فــي الخطــوات 
التــي تمــت فــي اطــار القواعــد المكــون 
ــوم  ــا تق ــا انه ــركات كم ــذه المح ــا ه منه
ــاس  ــي اس ــر عل ــي للمخاط ــد تلقائ بتحدي
وهــذه  الموجــودة  الحالــة  معطيــات 
االنعكاســية  باألســئلة  تســمي  االســئلة 
والتــي قــد ســبق ذكرهــا مــن قبــل  ومــن 
البرنامــج  يقــوم  البيانــات  هــذه  ناتــج 
وتحديــد  االكتتــاب  قــرارات  باتخــاذ 
االكتتــاب  برامــج  ان  التاميــن.  قســط 
جميــع  بتخزيــن  ايضــا  تتميــز  االلــي 
واحــدة  بيانــات  قاعــدة  فــي  الحــاالت 
بــكل التفاصيــل )االجــراءات، قواعــد 
االكتتــاب، قــرارات االكتتــاب، البيانات، 

5( طلــب مطلبــه واحــدة: فــي حالــة 
حــاث  مثــل  مؤســف  حــادث  وقــوع 
ســيارة، فانــة يتــم تقديــم طلبــات لصــرف 
طريــق  عــن  المســتحق  التعويــض 
التأمينــي  الحســاب  علــي  الدخــول 
الخــاص بالعميــل وعــرض وتقديــم طلب 
مطالبــة واحــد، وتقــوم بعــد ذلــك شــركة 
التأميــن بمعالجــة طلــب المطالبــة للوثيقة 
الموجــودة داخــل هــذا الحســاب ممــا 
ــة  ــرة المرتبط ــب الكبي ــن المتاع ــل م يقل
مبلــغ  علــي  والحصــول  بالمطالبــات 
ــة  ــرح طريق ــم ش ــوف يت ــض وس التعوي
المطالبــة الرقميــة بالتفصيــل عــن طــرق 
تحويــل ادارة المطالبــات الــي الشــكل 
الرقــي الحقــا فــي هــذا الفصــل بــأذن هللا 
إرســال  يتــم  التقاريــر:   ارســال   )6
تقاريــر لصاحــب كل حســاب تأمينــي 
رقمــي علــي األقــل مــرة واحــدة كل 
علــي  يحتــوي  التقريــر  وهــذا  ســنة 
أو  بالوثيقــة  الخاصــة  المعلومــات  كل 
ــذا الحســاب  ــق الموجــودة فــي ه الوثائ
ومــا آلــت إليــه األمــور فــي هذا الحســاب 

بالتفصيــل.
طريــق  عــن  ماليــة:  خدمــات   )7
ــدم بعــض  ــي تق ــن الرقم ــاب التأمي الحس
ــة الــي صاحــب الوثيقــة  الخدمــات المالي
ــن  ــن م ــط التأمي ــع قس ــة دف ــل امكاني مث
ــي الحســاب  ــات االئتمــان ال خــال بطاق
وايضــا  التأميــن  لشــركة  المصرفــي 
امكانيــة تحويــل مبلــغ التعويــض بعــد 
وقــوع  حالــة  فــي  المطالبــة  تســوية 
الخطــر الــي الحســاب المصرفــي لعميــل 
التأميــن، وســوف نتعــرض لذلــك بشــيء 
المطالبــات  ادارة  فــي  التفصيــل  مــن 
الرقميــة الحقــا فــي هــذا الفصــل ان شــاء 

هللا.
ــاب  ــاء حس ــة انش ــتعراض اهمي ــد اس وبع
ومــا  التأميــن  لعميــل  رقمــي  تأمينــي 
ــركة  ــن ش ــكا م ــزات ل ــن ممي ــه م يحتوي
التاميــن والعميــل فانــه يجــب علــي شــركة 
التاميــن ان يكــون لديهــا كافــة االمكانيــات 
لتحقيــق ذلــك االمــر وهــذا يتــم عــن طــرق 
للقيــام  الموقــع  داخــل  تصميــم صفحــة 
ــون  ــة تك ــذه الصفح ــاب وه ــاء الحس بأنش
ــات دون  ــي ادخــال البيان ســهلة وسلســة ف
وجــود تعقيــدات او مــن الممكــن ان يقــوم 
عميــل التأميــن باالتصــال بالشــركة ويقــوم 
ــاعدة  ــاء بالمس ــة العم ــي خدم ــد ممثل اح
ــب    ــا يج ــاب وايض ــذا الحس ــاء ه ــي انش ف
وجــود قاعــدة بيانــات تســتطيع تخزيــن 
هــذه البيانــات وايضــا يجــب ان تكــون 

ــد.  ــكل جدي ــه بش مؤمن
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المســتندات(  الصلــة،  ذات  التطبيقــات 
كل هــذا تحــت منصــة عمــل واحــدة 
ــن  ــي تخزي ــة ف ــاك مركزي ــد هن أي يوج
البيانــات ممــا يســهل عمليــة اســترجعها 
لــكل  ويمكــن  وحمايتهــا،  وتخزينهــا 
ــن انشــاء القواعــد الخاصــة  شــركة تأمي
بهــا وذلــك لتتكيــف مــع البيئــة المحيطــة 
واالخطــار التــي تنتــج عنهــا كمــا يمكــن 
بالطبــع مــن خــال هــذه البرامــج القيــام 
بعمليــات التحليــل واصــدار التقاريــر. 
ويجــب علــى ادارة التســويق والمبيعــات 
محــركات  ان  تعلــم  كيــف  تعلــم  ان 
االكتتــاب الجديــدة ســوف تعــزز اعملهــم 

الجديــدة.
ان عمليــة االكتتــاب االلــي والمحــركات 
تكــون  أن  إلــى  تحتــاج  بهــا  الخاصــة 
جــزءا ال يتجــزأ مــن منصــات األعمــال 
االكتتــاب  عمليــة  لتبســيط  الجديــدة 
وتقديــم حلــول متكاملــة بأســعار اقــل مــن 
الشــركات المنافســة ليــس هــذا فقــط بــل 
وان تحليــل المخاطــر باســتخدام البيانــات 
المعطــاة مــن قبــل عميــل التاميــن داخــل 
برمــج يقــوم بحســاب احتمــال وحجــم 

ــة.  ــر دق ــج أكث المخاطــر تعطــي نتائ
 

الخطــوة الثالثــة: تحويــل وثائــق التأمين 
إلــى شــكل رقمي:

ــو  ــوة ه ــذه الخط ــي ه ــا ف ــود هن المقص
لــدي  التأميــن  وثائــق  جميــع  تحويــل 
شــركة التأميــن إلــي شــكل رقمــي إي 
ملــف رقمــي ويفضــل ان تكــون هــذه 
هــذه  الن   pdf صيغــة  فــي  الملفــات 
الصيغــة بالــذات لهــا دعــم كبيــر مــن 
قبــل نظــم التشــغيل بــكل أنوعهــا ســواء 
ــد أو  ــدوز أو االندروي ــام الوين ــي نظ عل
الذكيــة  الهواتــف  أنظمــة  أو  اللينكــس 
األخــرى مثــل iOS الخــاص بشــركة 
ابــل والحقيقــة هنــا ان جميــع أنظمــة 
ــا  ــد او iOS أو غيره التشــغيل االندروي
التــي تعمــل بهــا أجهــزة  مــن النظــم 
ــت هــي لينكــس  ــة والتابل ــف الذكي الهوات
التأميــن  عميــل  علــي  مــا  كل  فلذلــك 
 Adobe( برنامــج  بتحميــل  يقــوم  إن 
Reader( وهــو متوفــر بالمجــان فــي 
جميــع المتاجــر وفــي موقــع الشــركة 
مــن  االنتهــاء  وبعــد  نفســها  المنتجــة 
ادخــال البيانــات الخاصــة بالوثيقة ســواء 
علــي موقــع الشــركة علــي االنترنــت 
ــاص  ــركة الخ ــق الش ــي تطبي ــن عل او م
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ــذه  ــة ه ــم مراجع ــول يت ــف المحم بالهات
مــن  صحتهــا  مــن  والتأكــد  البيانــات 
ــركة  ــوم الش ــم تق ــن ث ــركة التامي ــل ش قب
بإصــدار الوثيقــة فــي شــكلها الرقمــي 
النهائــي ووضعهــا فــي الحســاب التاميــن 
ــا  ــر هن ــوف نذك ــل, وس ــاص بالعمي الخ
ــد هــذه الصيغــة )pdf( مــن  بعــض فوائ

الملفــات وهــي:
عنــد  عالميــة:   PDF ملفــات  1(ان 
اجهــزة  علــى  ورد  مســتند  انشــاء 
الحاســب االلــي IBM بنظــام الوينــدوز 
يكــون ســها ومفيــد، ولكــن إذا قمنــا 
 MAC بفتــح هــذا المســتند علــى اجهــزة
ــى  ــح إل ــر بشــكل صحي ــد ال تظه ــه ق فإن
 PDF جهــاز كمبيوتــر. بينمــا ملفــات
ــاز  ــى أي جه ــح عل ــة للعــرض والفت قابل

مهمــا اختلــف نظــام التشــغيل
 PDF ال  ملفــات  واالمــان:  2(الثقــة 
ــان  ــث االم ــا مــن حي ــوق به ــات موث ملف
ــو  ــن وه ــن المهنيي ــد م ــن العدي ــك م وذل
ــا  ــم. ووفق ــف المفضــل لديه ــر المل يعتب
ملــف  يعتبــر   ،Legalscans.com ل 
ــا مــن  ــد به ــة معت ــة إلكتروني PDF وثيق
بهــا  ألنهــا  والقانــون  المحكمــة  قبــل 

خاصيــة االمــان .
3( يتــم النشــاءة بســرعة وســهولة: 
يمكــن انشــاء نمــاذج يتــم الســماح بحقــول 
فقــط هــي التــي يتــم إدخــال البيانــات 
ــات  ــي البيان ــي باق ــل عل ــا دون التعدي به
ثــم  النمــوذج   هــذا  داخــل  الموجــودة 
تحويــل هــذا النمــوذج ومــا يحتويــه مــن 
بيانــات تــم ادخالهــا بســهولة إلــى وثائــق 

.  PDF
4(  تقليــل حجــم الملفــات: ان حجــم 
الملــف بصيغــة ال pdf كــون صغيــر 
ممــا يســاعد عــل ســرعة فتحــة عبــر 
حجــم  بتكبيــر  يقــوم  وال  االنترنــت 
قاعــدة البيانــات ممــا يــؤدي لــي ســرعة 

منهــا. البيانــات  اســترجاع 
5( مجانــا: كمــا ذكرنــا مــن قبــل ان 
البرنامــج مجانــا وال يحتــاج العميــل الــي 

ــراءه ش
انشــاء  يمكــن  تفاعليــة:  وثائــق    )6
ــزات  ــن المي ــد م ــه والعدي ــف PDF ب مل

األخــرى. المتقدمــة 
 Adobe acrobat المحمــول:   )7
reader متــاح علــى أي جهــاز محمــول 
حتــى يتمكــن النــاس مــن قــراءة ملفــات 
مــكان  أي  فــي  بهــا  الخاصــة   pdf

ــس  ــي نف ــوي عل ــا يحت ــدون، وايض يري
الوظائــف الموجــودة فــي نســخة أجهــزة 

ســطح المكتــب.
8( انشــاء مســتندات بطريقــة احترافية: 
ــاء  ــهولة انش ــن بس ــركة التأمي ــن لش يمك
جــدول  مــع   PDF وثائــق  وتنظيــم 
ومحتويــات بطريقــة احترافيــة وقويــة 
9( حمايــة بكلمــة المــرور: يمكن انشــاء 
كلمــة مــرور لملــف PDF ايضــا بعيــدا 
عــن كلمــة المــرور الخاصــة بالحســاب 
وهــو غيــر مســتحب الن العمــاء بوجــه 
عــام يفضلــون الســهولة فــي التعامــل وال 
يفضلــون حفــظ اكثــر مــن كلمــة مــرور 
ألكثــر مــن شــيء حتــي ال ينســها وينتــج 
عنهــا عــدم فتــح الوثيقــة او ارســال طلب 
الــي شــركة التأميــن لتغيــر كلمــة المرور 
ــل  ــد يفض ــودة وق ــة موج ــا خاصي ولكنه
احــد عمــاء التأميــن اســتخدامها لطلــب 

المزيــد مــن االمــان.

مثــال   )157( صفحــة  فــي  ويوجــد 
ــب  ــوذج طل ــن نم ــارة ع ــوذج i( عب )نم
الشــركة  موقــع  خــال  مــن  تأميــن 
مباشــرة وبصيغــة ال html ويتــم ادخــال 
البيانــات فــي هــذه الصفحــة وبعــد القيــام 
البيانــات الموجــودة  باســتكمال جميــع 
بالوثيقــة يتــم تحويلهــا الــي صيغــة ال 
ــس النمــوذج  ــي نف pdf ويمكــن أيضــا ف
ــي  ــة الت ــاق بعــض المســتندات الهام إرف
قــد  والتــي  التأميــن  شــركة  تحتاجهــا 
تختلــف مــن نــوع وثيقــة إلــى أخــري 

ــل: مث
ــكل  ــة الشــخصية )ل ــن الهوي -صــورة م

ــق( الوثائ
ــة  ــادة )لوثيق ــة القي ــن رخص ــورة م -ص
تاميــن علــى ســيارة علــى ســبيل المثــال(
ــة  ــي )لوثيق ــف الطب ــن الكش ــورة م -ص
ــال( ــبيل المث ــى س ــي عل ــن الصح التأمي
-صــورة مــن شــهادة الميــاد )لوثيقــة 
التأميــن علــى الحيــاة علــى ســبيل المثال(
وهكــذا لــكل وثيقــة، ويجــب علــى شــركة 
المطلوبــة  المســتندات  ذكــر  التأميــن 
ألرفقهــا مــع وثيقــة التاميــن لضمــان 
إن الوثيقــة قــد تمــت اســتيفاء األوراق 
المطلوبــة منهــا لتصبــح ســارية وأيضــا 
يتــم التحقــق مــن قبــل اإلدارة مــن مــدي 
صاحيــة هــذه األوراق حتــى ال يحــدث 

ــب. تاع
•وقــد اصــدرت بالفعــل هيئــة الرقابــة 
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البيانــات  ادخــال  الرابعــة:  الخطــوة 
والمالئمــة الكفــاءة  ومعاييــر 

نحتــاج فــي هــذه المرحلــة بعــد اســتقبال 
تــم  قــد  التــي  االلكترونيــة  االســتمارة 
ــن والتــي  ــل التامي ــل عمي مائهــا مــن قب
تحتــوى علــي كل البيانــات االزمــة الــي 
ــذه  ــتام ه ــم لاس ــل القس ــن بداخ العاملي
البيانــات  كافــة  وادخــال  االســتمارات 
التــي بهــا داخــل قاعــدة البيانــات الخاصة 
بمراجعــة  ايضــا  والقيــام  بالشــركة  
والملفــات  الوثائــق  لجميــع  الشــاملة 
المعلومــات  جميــع  مــن  والتحقــق 
ــجات  ــق و الس ــذه وثائ ــي ه ــواردة ف ال
ســليمة  تقديمهــا  تــم  التــي  الملحقــة 
بعــض  هنــاك  كانــت  واذا  وصحيحــة 
البيانــات غيــر واضحــة فانــه يتــم تحديــد 
مقابلــة شــخصيه مــع عميــل التأميــن 
وطــرح األســئلة وذلــك للحصــول علــي 
المعلومــات الضروريــة التــي لــم تتضــح 
ــجيل وان  ــة التس ــاء عملي ــد اثن ــم تتأك ول
ــة  ــق المطلوب ــاك بعــض الوثائ ــت هن كان
األخــرى لاســتكمال  اورقهــا التــي ال 
ــت  ــبكة االنترن ــر ش ــالها عب ــن ارس يمك
البريــد  عبــر  ارســالها  الممكــن  فمــن 
العــادي الــي شــركة التاميــن او قيــام احــد 
موظفــي القســم بمقابلــة شــخصية مــع 
العميــل للحصــول علــي هــذه الوثائــق او 
للقيــام بجمــع معلومــات اكثــر لــم تكــون 
ــة التســجيل, يجــب  ــاء عملي واضحــة اثن
ــر  ــاذ التدابي ــن اتخ ــركات التأمي ــى ش عل
المناســبة لمعالجــة المخــاوف األمنيــة 
المرفقــة  المســتندات  مصادقــة  بشــأن 
باآلتــي, نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر:
ــخ  ــل التاري ــم تعدي ــدم مســتندات ت -ان يق

ــغ او الوصــف ــا او المبال ــود به الموج
-المســتندات المرفقــة ليســت المســتندات 

االصليــة بــل صــورة منهــا
-التوقيعــات او خــط اليــد مختلفــة مــن 

ــر. ــي اخ ــتند ال مس
فــي  الموجــودة  المبالــغ  -مقارنــة 
المســتندات فعلــي ســبيل المثــال قــد يكون 
ــن المحســوب  ــة خطــاء م ــغ الضريب مبل

مــن المبلــغ االصلــي.
-التوقيــع االلكترونــي صحيــح ومطابــق 

فــي  الموجــود  البشــري  للتوقيــع 
ت ا لمســتند ا

ضمــان مطابقــة المعلومــات التــي قــد تــم 
ادخالهــا إلكترونيــا فــي عمليــة التســجيل 
مطابقــة للواقــع الفعلــي مثــل مطابقــة 
والبيانــات  التليفــون  ورقــم  العنــوان 
الســن،  القومــي،  )الرقــم  الشــخصية 
تاريــخ الميــاد( وهكــذا وايضــا التحقــق 
مــن صحــة بطاقــة التاميــن وأنهــا بالفعــل 
صالحــة.  وأنهــا  لــه  المؤمــن  تخــص 
ونحتــاج فــي هــذه المرحلــة ان نقــوم 
بالطبــع  البشــري  العنصــر  باســتخدام 
للقيــام بالتحقــق مــن كل هــذه االشــياء، ان 
التاميــن الرقمــي ال يقــوم بإلغــاء العنصر 
البشــري بالكامــل كمــا هــو متصــور بــل 
ــذه  ــي ه ــام جــدا ف ــه ه ــى العكــس فان عل
المرحلــة وســوف نــري ان شــاء هللا فــي 
قســم المطالبــات الرقمــي ان العنصــر 
وال  األهميــة،  غايــة  فــي  البشــري 
ننســي، ثــم نذكــر هنــا اهــم نقطــة وهــي 
الســرية وعــدم الكشــف عــن المعلومــات 
الشــخصية للعميــل التأميــن حيــث يتوقــع 
المؤمــن لــه أن تظــل المعلومــات ســرية، 
مــا لــم يتنــازل عــن حقــه فــي ســرية 
المعلومــات أو يوافــق صراحــة علــى 
ــب  ــك يج ــات. ولذل ــذه المعلوم ــاء ه إفش
علــى شــركات التأميــن أن توفــر لعمــاء 
ومفهومــة  واضحــة  آليــات  التأميــن 
توضــح انــه لــن يتــم اســتخدم المعلومــات 
ــن اال لغــرض  الشــخصية لعمــاء التامي
التاميــن فقــط وليــس ألغــراض اخــري.
تكــون  عندمــا  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
ــول  ــى اســتعداد لقب ــن عل شــركات التأمي
بطاقــة  طريــق  عــن  األقســاط  دفــع 
ــى المؤمــن  االئتمــان، وحيــث يتعيــن عل
لهــم الكشــف عــن معلومــات بطاقــات 
االئتمــان الخاصــة بهــم عبــر اإلنترنــت، 
يطلــب مــن شــركات التأميــن إنشــاء بيئــة 
آمنــة للدفــع بالبطاقــة االئتمــان التــي يتــم 
فيهــا ضمــان ســرية المعلومــات للبطاقــة 
ــي  ــت ف ــتخدام اإلنترن ــان. الن اس االئتم
ــا  ــن طريقه ــن ع ــات التأمي ــذ معام تنفي
يضــع المعلومــات الشــخصية للمؤمــن 
تســرب  مــن خــال  فــي خطــر  لهــم 
الســرقة  او  الشــخصية،  المعلومــات 

الهويــة، او االحتيــال او االختــاس.
ــام  ــد القي ــه عن ــث ان ــرح الباح ــا يقت وهن
بعمليــة التســجيل ولطلــب خدمــة تأمينيــة 
يتــم فقــط اخــال كافــة البيانــات المطلوبــة 
االساســية للوثيقــة دون التعــرض الــي 
طلــب أي بيانــات ماليــة علــى االطــاق 
فقــط يتــم طلــب تلــك البيانــات عنــد القيــام 
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مصــر  جمهوريــة  فــي  التأميــن  علــى 
العربيــة قــرار رقــم 730 لســنة 2016 
للوثائــق  التنفيذيــة  الضوابــط  فيــه  تحــدد 
المطلوبــة  والمســتندات  الرقميــة  التأميــن 
لوثائــق التأميــن والتــي يجــب ان تتوافــر 
حتــى تصبــح وثيقــة التأميــن صالحــة ويعتــد 
بهــا وخاصــة فــي وثائــق التأميــن االجبــاري 
علــى الســيارات وثائــق تأميــن الســفر الــي 

ــذا ــارج وهك الخ
-إمــا إذا كانــت وثيقــة التأميــن مصــدرة 
التأميــن  وثائــق  تحويــل  يتــم  بالفعــل 
المصــدرة بالفعــل إلــي وثائــق رقميــة ويتــم 
وضعهــا داخــل الحســاب التأمينــي الخــاص 
بــكل عميــل علــي حــدة ويتــم إخطــار حامــل 
الوثيقــة برقــم الحســاب الفريــد الخــاص 
او  بالوثيقــة  الخاصــة  التفاصيــل  وجميــع 
ــة  ــك كيفي ــا وكذل ــظ به ــي يحتف ــق الت الوثائ
ــي  ــن عل ــواء م ــاب س ــي الحس ــول عل الدخ
الموقــع او مــن علــي التطبيــق الخــاص 
بالشــركة الموجــود علــي الهاتــف المحمــول 
ويتــم  المــرور  وكلمــة  المســتخدم  واســم 
ارســال كل هــذه التفاصيــل لعميــل التأميــن 
عــن طريــق البريــد االلكترونــي او رســاله 
نصيــة علــي الهاتــف المحمــول الخــاص 
ــة  ــال طريق ــم إرس ــب ان يت ــا يج ــه وأيض ب
تشــغيل هــذا الحســاب التأمينــي إلــى عميــل 
عنوانــه  علــي  مطبوعــة  ايضــا  التأميــن 
الثابــت او علــي ملــف يرســل لــه علــي  
البريــد االلكترونــي الخــاص بــه او يتــم 
وضــع هــذه الطريقــة فــي ملــف علــي موقــع 
الشــركة ويتــم تحميلــة وطباعتــه مــن هنــاك.
وينبغــي أن تتضمــن عقــود التأميــن التــي تتم 
عبــر اإلنترنــت شــكا مــن أشــكال التوقيــع، 
ــع أطــراف  ــع األطــراف، أي توقي مــن جمي
العقــد اإللكترونــي بشــكل رقمــي من شــركة 
التاميــن وعميــل التأميــن الــذي يشــهد علــى 
صحــة المعلومــات والتفاصيــل المقدمة ونية 
ــدف  ــي، ويه ــج التأمين ــل لشــراء المنت العمي
التوقيــع اإللكترونــي إلــى الحفــاظ علــى ان 
ــي أن  ــة وينبغ ــة وقانوني ــة موثق ــذه الوثيق ه
يكــون فــي شــكل يضمــن أن يكــون لهــا نفس 
األثــر القانونــي للتوقيــع الكتابــي. والتوقيــع 
اإللكترونــي الخــاص بشــركة التاميــن يكون 
ــد مــن نوعــه بالنســبة للموقــع، ويمكــن  فري

التحقــق مــن صحتــه.
فــي راي الباحــث انــه يجــب اصــدار نســخة 
مطبوعــة مــن وثيقــة التأميــن بعــد اســتيفاء 
كافــة الشــروط الازمــة لصحتهــا وارســالها 
الــي المؤمــن لــه عــن طريــق البريــد علــى 
الوثيقــة  فــي  المذكــور  الثابــت  عنوانــه 
ــاء  ــض عم ــع ان بع ــا المتوق ــع كم وبالطب
ــق  ــون وثائ ــن يحمل ــن والذي ــن الحاليي التأمي
تاميــن بالفعــل   او بعــض العمــاء الجــدد ال 
يفضلــون هــذه الطــرق الجديــدة ويفضلــون 
الحفــاظ  التقليديــة ولذلــك يجــب  الطــرق 
علــى هــؤالء العمــاء بإصــدار الوثائــق 

ــتطيع  ــي تس ــة لك ــة التقليدي ــة القديم بالطرق
شــركة التاميــن االحتفــاظ بهــم كمــا هــم, 
ويمكــن اعــداد مطبوعــات او فيديوهــات 
لهــم علــى موقــع الشــركة للشــرح بالتفصيــل 
ــة  ــد وكيفي ــة التعامــل مــع النظــام الجدي كيفي

ــاء. ــن العم ــة م ــذه النوعي ــتخدامه له اس
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ــث  ــة يبح ــات الرقمي 8/3 ادارة المطالب
الطــرق  أســهل  عــن  دائمــا  العمــاء 
احتياجاتهــم  لتلبيــة  ماءمــة  واالكثــر 
التأمينيــة لذلــك يقــوم عمــاء التاميــن 
حلــول  عــن  بالبحــث  متزايــد  بشــكل 
معالجــة  مــن ضمنهــا  والتــي  رقميــة 
ــات. حيــث يبحــث العمــاء عــن  المطالب
طريقــة ســريعة لتســوية مطالبتهــم وفــي 
ــي  ــس عل ــا ينعك ــدا مم ــر ج ــت قصي وق
زيــادة مســتوي رضــا العمــاء واالنتهــاء 
بســرعة مــن صــرف مطالبتهــم دو عنــاء 
والــم. وأصبــح هنــاك عــدد مــن شــركات 
ــر نظــام  ــة تغي ــوم بعملي ــي تق ــن الت التأمي
مطالبتهــا التقليــدي الــي نظــام مطالبــات 
ــي عــدد  ــادة ف ــك بســبب الزي رقمــي وذل
ان  بــل  وفقــط  هــذا  ليــس  المطالبــات 
تقليــل  علــى  يعمــل  الرقمــي  النظــام 
تكاليــف معالجــة المطالبــات، وانخفــاض 
مســتويات  وانخفــاض  المدفوعــات 
االحتيــال، ويوجــد العديــد مــن العوامــل 
ــي  ــة ال ــي الحاج ــي ادت ال ــرى الت األخ
التحــول الــي المطالبــات الرقميــة نذكــر 

ــي: ــا االت منه
-التغيــر فــي البيئــة الخارجيــة: ارتفــاع 
المتصلــة  الكارثيــة  الخســائر  عــدد 
البلــدان  مــن  العديــد  فــي  بالطقــس 
وبالتالــي ادي الــي الزيــادة فــي عــدد 
المطالبــات وايضــا زيــادة عــدد المؤمــن 
والموظفيــن  المســتثمرين  مــن  عليهــم 
الــي زيــادة عــدد  واالفــراد ممــا ادي 

والمطالبــات. الدعــوي 
لطــول  العمــالء:  مــن  الرضــا  -عــدم 
وزيــادة  المطالبــات  تســوية  فتــرة 
التكاليــف وذلــك للتعامــل بطريقــة يدويــة 
واالزدواجيــة والتكــرار اثنــاء تســوية 

المطالبــات.
ــة  ــات االحتيالي -االحتيــال: تظــل المطالب
تحديــا كبيــرا ومتزايدا لشــركات التأمين، 
وهــو مــا يمثــل 10٪ الــي 15٪ مــن 
ــبب  ــدر بس ــن ته ــركات التأمي ــاح ش أرب
الغــش واالحتيــال فــي المطالبــات، وذلك 

بســبب البيانــات الغيــر متوفــرة ووجــود 
ثغــرات فــي اإلبــاغ والتحليــات حــول 
البيانــات وفــي كلتــا الحالتيــن، فــإن أوجه 
القصــور تخلــق مخاطــر وتكاليــف غيــر 

مرغــوب فيهــا لشــركات التأميــن
-خطــر المنافســة: ان عــدم القــدرة علــى 
وفعاليــة  بكفــاءة  المطالبــات  معالجــة 
يســبب عــدم رضــا للعمــاء التاميــن ممــا 
يدفعهــم للتعامــل مــع الشــركات المنافســة  
وبالرغــم مــن ان الكثيــر مــن الشــركات 
التأميــن تقــوم باســتخدام البرمجيــات فــي 
إدارة اعملهــا اال انهــا لــم تتخــذ حتــى 
ــات  ــتخدام البرمجي ــى اس ــزة إل اآلن القف
ــن  ــاء ولك ــات العم ــة مطالب ــي معالج ف
يمكــن القــول بــان المســتقبل ســوف يدفــع 
الشــركات الســتخدام البرمجيــات فــي 
ــن مزايــا  إدارة المطالبــات لمــا فيهــا م

ــي: ــه االت ــدة نذكــر من عدي
معالجــة  فــي  والفعاليــة  -الكفــاءة 
المطالبــات: مــن المؤكــد ان اســتخدام 
المطالبــات  معالجــة  فــي  البرمجيــات 
يقــوم بتحســين الكفــاءة وتقليــل وقــت 
دورة المطالبــات كمــا ان تكامــل هــذه 

شكل )8-3(
خطوات التحول الي ادارة المطالبات رقمية

: برنامج مطالبات مستقر الخطوة االولي

نامج الخطوة الثانية: اختبار ال�ب

الخطوة الثالثة - معالجة المطالبات

االئتمانيــة  بالبطاقــات  الدفــع  بعمليــة 
ويمكــن انشــاء الحســاب التأميــن ووضــع 
بداخلــة  التأمينيــة  الوثائــق  او  الوثيقــة 
والقيــام بعمليــة الدفــع وادخــال ارقــام 
البطاقــات االئتمانيــة مــن داخل الحســاب 
وبهــذا تصبــح أكثــر امنــا بكثيــر مــن 
التســجيل.  اســتمارات  فــي  إدخالهــا 
وبهــذا تصبــح هــذه البطاقــة خاصــة بهــذا 
الحســاب فقــط ويتــم ربطهمــا ببعضهمــا 
ــن  ــذا الحســاب م ــا تحــت ه البعــض وم

ــق. وثائ

البرامــج مــع البرامــج الداخليــة للشــركة 
يــؤدي الــي زيــادة فاعليــة نظــام الشــركة 

. ككل
-إدارة المخاطــر بطريقــة أفضــل: وذلــك 
عــن طريــق تقليــل التعويــض التــي تنتــج 
فــي  االحتيــال  او  الغــش  طــرق  مــن 

ــات  المطالب
ــك عــن  ــى العمــالء: وذل -المحافظــة عل
ــة  ــة والمنصف ــويات الفوري ــق التس طري
للمطالبــات والتــي تســاعد علــى إرضــاء 

ــى والئهــم. ــاظ عل العمــاء والحف
-اكتســاب العمــالء: ان زيــادة فعاليــة 
تغطيــة المخاطــر أن تســاعد شــركات 
التنافــس  علــى  القــدرة  علــى  التأميــن 
ــذا  ــرى وه ــركات األخ ــعار الش ــع اس م
عمــاء  جــذب  علــى  يســاعد  ســوف 
الســطور  فــي  نتنــاول  وســوف  جــدد 
القادمــة الخطــوط الازمــة لتحويــل إدارة 
ــة. ــي إدارة رقمي ــة ال ــات التقليدي المطالب
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مالحظة حول
الفلسفة

 و 
التأمين

ذهــن  فــإن  التأميــن  يُذكــر  عندمــا 
اإلنســان العــادي عــادة مــا ينصــرف 
وربمــا  الســيارات،  علــى  للتأميــن 
والتأميــن  المســاكن،  التأميــن علــى 
علــى الحيــاة؛ وقــد يمتــد عنــد اإلنســان 
أخــرى  فروعــاً  ليشــمل  المهنــي 
البضائــع  علــى  البحــري  كالتأميــن 
ــاريع  ــى المش ــي عل ــن الهندس والتأمي
ــي هــذه  ــد تأت اإلنشــائية وغيرهــا.  وق
التأميــن  إلزاميــة  بفضــل  المعرفــة 
ــر  ــد يفّك ــر.  وق ــض المخاط ــى بع عل
االقتصــادي  بالــدور  المختــص 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــن ف ــة التأمي لمؤسس
ــع  ــن موق ــن أي ــة.  ولك ــروة الوطني الث
الفلســفة مــن التأميــن، وهــل هنــاك 
فلســفة للتأميــن؟  ال أعــرف جوابــاً 
ــه،  ــرأ عن ــم أق ــؤال فل ــذا الس ــى ه عل
للتأميــن«  »فلســفة  هنــاك  وليــس 
بالمعنــى الضيــق للفلســفة، لكــن العديد 
عــن  تعلــن  التأميــن  كيانــات  مــن 
ــي  ــي التعامــل مــع طالب »فلســفتها« ف
ــا  ــا، كم ــم خدماته ــي تقدي ــن وف التأمي
ــور  ــون بأم ــفة يهتم ــض الفاس أن بع
كموضــوع  بالتأميــن  عاقــة  لهــا 

والمصادفــة1.  االحتمــاالت 

ســأحاول فــي هــذه الماحظــة أن أجــد 
رابطــاً بيــن الفلســفة، كتأمــل في بعض 
جوانــب وجــود اإلنســان، والتأميــن 
دون الدخــول فــي التفاصيــل، وإهمــال 
البعــد األخاقــي فــي مؤسســة التأميــن 

الــذي يمكــن أن يعالــج فلســفياً.

علــى  التأميــن«  »فلســفة  تقــوم 
اإلنســان.   حيــاة  تكتنفــان  حقيقتيــن 
الحقيقــة األولــى، هــي أن اإلنســان 
أنــواع األخطــار،  بمختلــف  محــاط 
الطبيعيــة )كالفيضانــات والــزالزل( 
والبشــرية )أي األخطــار التــي يكــون 
اإلنســان ســبباً فــي وقوعهــا كالحرائق 
وعيــوب تشــغيل المكائــن(.  وللتحــوط 
يحتــاج  األخطــار  هــذه  آثــار  مــن 
اإلنســان إلــى اعتمــاد وســائل مناســبة.  

السيد/مصباح كمال

نشــرت فــي مجلــة بيــن نهريــن، 
العــدد 100، 29 تشــرين الثانــي 
هــذا  المجلــة  كّرســت    .2018
الفلســفة  بيــوم  لالحتفــال  العــدد 
العالمــي الــذي أقرتــه اليونســكو، 
ويحتفــل بــه كل ثالــث يــوم خميــس 
مــن شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر.

بعــض هــذه الوســائل يمكــن لإلنســان 
الفــرد القيــام بهــا كالوقايــة مــن خطــر 
وبعضهــا  المســكن،  علــى  الســطو 
اآلخــر يحتــاج إلــى تعــاون اجتماعــي 
)كالعونــة العشــائرية( أو مؤسســات 
ــت  ــة ليس ــوارد الفردي ــة ألن الم الدول
كافيــة وفعّالــة ضــد خطــر الفيضــان، 

ــل. ــبيل المث ــى س عل
حاجــة  هــي  الثانيــة،  الحقيقــة 
األمــان،  الســامة،  إلــى  اإلنســان 
مــن بيــن الحاجــات األخــرى التــي 
ماســلو  أبراهــام  بدراســتها  قــام 
)1943(  ضمــن التسلســل الهرمــي 
بــدءاً  للحاجــات،  ابتكــره  الــذي 
فــي  الفســيولوجية،  الحاجــات  مــن 
الحاجــة  وبعدهــا  األولــى،  المرتبــة 
الثانيــة،  إلــى األمــان فــي المرتبــة 
والحاجــة  االجتماعيــة،  والحاجــات 
للتقديــر، والحاجــة لتحقيــق الــذات.  
ــع( تســتدعي  وهــذه الحاجــات )الدواف

والتحقيــق. اإلشــباع 

ــان  ــد حاجــات األم ــاً عن ــف قلي لنتوق
التــي تضــم عناصــر عــدّة ومنهــا: 
الســامة الجســدية من خطــر االعتداء 
ــا  ــة وم ــي الوظيف ــان ف ــف، األم والعن
يترتــب عليــه مــن أمــان مالــي متمثــاً 
األمــان  للدخــل،  منتظــم  باســتمرار 
النفســي والمعنــوي، األمــان داخــل 
أمــان  الصحــي،  األمــان  األســرة، 
ــكات الشــخصية مــن الحــوادث  الممتل
والجرائــم.  فــي غيــاب هــذه العناصــر 
المخــاوف  إلــى  اإلنســان  يتعــرض 
مــن المجهــول والايقيــن ممــا يحملــه 

ــتقبل. المس

معظــم النــاس ال تتأمــل بمــا يحيطهــم 
ــا  ــب عليه ــد يترت ــا ق ــن أخطــار وم م
ــكات،  مــن أضــرار باإلنســان والممتل
يســتهينون  قــد  فإنهــم  تأملــوا  وإن 
ــى  ــا عل ــرون إليه ــار، أو ينظ باألخط
وال  وقــدر(  )قضــاء  حتميــة  أنهــا 
يمكــن ردهــا.  وهــذه النظــرة تجــد مــا 

1.A. J. Ayer, “Chance,” in Risk & Chance: selected readings, edited by Jack Dowie and Paul Lefrere (Milton Keynes: The Open University Press, 1983), pp 52-33.

2. A. H. Maslow, “A Theory of  Human Motivation,” in Readings in Managerial Psychology, edited by Harold Leavitt and Louis R. Pondy (Chicago: The University of  Chicago Press, 1964), pp 
25-3.
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يســندها مــن المــوروث الدينــي )علــى 
ــا إِالَّ َمــا  ســبيل المثــل، قُــل لَّــن يُِصيبَنَ
 ِ ــى للاَّ ــا َوَعلَ ــَو َمْواَلنَ ــا ُه ُ لَنَ ــَب للاَّ َكتَ
فــي  وحتــى  اْلُمْؤِمنُــوَن(،  فَْليَتَــَوكَِّل 
تتذكــرون  )ربمــا  الشــعبي  التفكيــر 
»شــوف  األطــرش  فريــد  أغنيــة 
شــغلك والباقــي علــى هللا«، فاألخطار 
المرتبطــة بالعمــل ومــا يترتــب عليهــا 
محتملــة،  وخســائر  أضــرار  مــن 
طبيعيــة وبشــرية، أمرهــا متروك هلل(.  
ــي  ــدي االتكال هــذا هــو الموقــف التقلي
مــع  التعامــل  فــي  تقليديــة  )فلســفة 
ــان(، ونجــد  األخطــار وحاجــات األم
لــه حضــوراً فــي تاريــخ التأميــن فــي 

ــدان3.  ــن البل ــد م العدي

أو  الفــرد،  اإلنســان  تأمــل  إن 
الجماعــات البشــرية، أو الشــركات أو 
الدوائــر الرســمية، بهاتيــن الحقيقتيــن، 

ــم إدارة الخطــر  ــع مفاهي ــاط م باالرتب
آثــاره،  تقديــر  الخطــر،  )تشــخيص 
إمكانيــة الحيلولــة دون وقوعــه وإن 
وقــع التقليــل مــن آثــاره الضــاّرة( 
يجلــب معــه التفكيــر بتوفيــر الرصيــد 
وقــوع  احتمــال  عنــد  المناســب 
الخطــر لتمويــل تصليــح مــا أنتجــه 
مــن ضــرر، أو اللجــوء إلــى التأميــن 
للتعويــض مــن الضــرر – وهــو الحــل 

االقتصــادي.

هــذا التأمــل هــو جــزء مــن ثقافــة 
أحســن  وفــي  المعدومــة،  التأميــن 
الحــاالت ضعيفــة، فــي العــراق.  يــرد 
فــي كتــاب أمريكــي أن قيمــاً معينة في 
المجتمــع األمريكــي تؤثــر على شــراء 
الحمايــة التأمينيــة: الكرامــة الفرديــة، 
ــى  ــاد عل ــخصية، االعتم ــة الش الحري
ــام بالنجــاح المــادي.   النفــس، واالهتم

ــن  ــية للتأمي ــة األساس ــا أن الوظيف وبم
هــو  الســيكولوجي،  المنظــور  مــن 
ــن  ــإن التأمي ــن، ف تقليــص حــدة الايقي
يســاعد الفــرد االنشــغال بنشــاطات 

أخــرى بقلــق أقــل4. 
إن موضــوع التأميــن والفلســفة جديــد 
العراقيــة  التأمينيــة  الكتابــات  فــي 
ــك أن يتصــدى  ــى لذل ــة.  نتمن والعربي
الفلســفية  المعرفــة  يمتلــك  مــن  لــه 

والتأمينيــة.

3.  هذا الموقف له حضور في البلدان الغربية.  هناك دراسة رائدة في هذا المجال حول تطور تأمين الحياة في الواليات المتحدة:

 4. Irving Pfeffer and David R. Klock, Perspectives on Insurance (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1974), p 207.
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in the Arab world in light of digital 
transformation / opportunities and 

challenges

Population of the Arab World
By the end of 2017, the overall population of the 22 countries of Arab World 
would have surpassed 414 million. It is projected to 
reach 440 million by 2020.

Population Growth Rates: By 2020, the population of the Arab World would have 
grown by around 23% in a decade since 2010. Between 2010 and 2017, the Arab 
World’s population has been growing at an average rate of 2,3% annually, a 
growth rate projected to continue until 2020. 
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Individuals using the Internet )%( 
(countries with more than 50% penetration(

Mobile Subscriptions in the Arab World )countries 
with more than 100% penetration rate(

Individuals using the Internet )%( 
(countries with less than 50% penetration(

Mobile Subscriptions in the Arab World )countries 
with less than 100% penetration rate(

              12 out of 22 Countries enjoy a penetration rate of more than 50%
 Some countries are close to 100% penetration 

12 Countries enjoy a mobile subscriptions penetration rate of more than 100%
Kuwait exceeded 250% mark

              10 Countries have a penetration rate of less than 
5 0 %.

   - Only one country has a mobile subscription penetration rate of less than 
50%

 - Some countries witnessed a drop in the mobile subscriptions penetration 
rate,  which indicates that the market     

   is close to/ reached maturity.
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Number of mobile subscriptions in Arab 
World 2017

Personal  Internet of Things )IoT( Growth in the 
Arab World 2010-2021

Top 5 Countries represented 61,8% of the mobile subscriptions in the Arab 
World

By the year 2021 personal IoT devices in the Arab World will be close to 1 billion
Number of IoT devices in the Arab World is an average of 1,2 per each person living in the Arab World in Comparison 

to 11,6 internet connected devices per each person living on the planet
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Sources: IoT data is based on analysis of survey data (N=~20K) and ITU 2017 data 
- Telecom usage data are calculated based on data from ITU (2017-2010) – Social 

media growth data is based on data from the Arab Social Media Report 2017.

By 2021

New 47 million internet 
users

New 45 million broadband 
users

Around 160 million social 
media users

Online Trends and Behaviors in the Arab World in 2017
Time Spent Online Daily

The smart phone is the most popular point of access to the internet for majority of Arab Users with 
average of 4.58 hours: minutes daily per person per device. While average time spent online on  
Laptops/ desktops is 3.28 H:M

ICT Adoption in the Arab Region 2010-2020
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Monthly Online Behaviors in the Arab Region Compared to Two years Ago

Online Monthly Spending In The Arab World

The average user in the Arab region spends around USD 74 monthly 
online up from around USD 44 monthly 2 years ago
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Smart Phone Apps Used in the Arab Region )by Type( 

Almost every smart phone user uses at least one social media app (98%) in 
the Arab Region, and 9 out of 10 users use instant messaging apps.

Cost of Accessing the Internet in 
the Arab Region

Internet Quality in the Arab 
Region ("speed" / coverage(

54% of the correspondents consider the cost of accessing the internet very expensive or 
somewhat expensive while 53% consider the internet quality being Low or Very Low
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Digital Transformation in the Insurance Industry in the Arab World
The survey
Business Type of the Sample

Maturity of e-commerce

120 responds from 18 Arab Countries out of 400 approached

How do you describe the maturity of the e-commerce in your country?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Agent/Broker

Insurance

Reinsurance

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Average Early stages Mature Not yet started
Only 7% described the e-commerce in their countries as Mature 
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e-commerce Regulations

Infrastructure / Technology – Country Level

e-government services Impact of Digital Transformation on 
Insurance Industry

Do you believe that e-commerce is well regulated in your country?

Does your country have the adequate infrastructure / technology for digital transformation? 

How do you rate the e-government services in your 

country? Do you believe that digital transformation will 
have a significant impact 
on the insurance industry in your country? 

%53 said that they have either very good or good e-government services in their 

countries, while 47% described it as POOR

Only 3% believe that digital transformation will not have a significant impact on 

insurance industry

45% said that their countries have the adequate infrastructure/ technology for 

digital transformation, while only 12% said no.

36%
41%

23%

Average No Yes

GCC market enjoys a higher level of e-commerce regulations in comparison to Levant and 
North African Markets

Good
39%

Poor
47%

Very good
14%

15%

3%

82%

Average No Yes

Average
43%

No
12%

Yes
45%
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Does your company have a digital transformation 

strategy in place?

If yes, do you have the right people, talents, 
skills, and knowledge to support your digital 
transformation strategy?

44% said that they have a digital transformation Strategy in place %53 said that they have sufficient skills, knowledge, tools and right people to 

support digital transformation

Digitization Strategy and capabilities

15%

41%

44%

No Partially Yes

Third party engagement to support digital transformation

Third Party Vendors

Does your company engage any third party to support digital transformation?

If yes, why does your company engage third party vendors to support its digital 
transformation? Select three 

30% said that they don’t engage third party to support digital transformation

30%

30%

40%

No Partially Yes

67% said that third parties have more resources/ capabilities

59% affirmed that third parties are faster than doing it ourselves

43% said third parties will reduce burden on internal resources

42% mentioned that using third parties will reduce liability and risk

23% only said that It is cheaper than doing it ourselves
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Online Sales

Top three challenges facing digital transformation of the industry

What is the size of your online sales? 

Select top three challenges facing digital transformation of the industry!

%50 said that they have ZERO premium resulting from  online sales, while 36% said they have less than 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0

Between 5%-20% of the portfolio

Greater than 20% of the portfolio

Less than 5% of the portfolio

Inadequate regulations 62%
Lack of digital transformation strategy 40%
Cultural barriers 39%
Security Issues 38%
High cost 36%
Inadequate IT solutions 36%
Lack of talents 23%
Lack of trust of digitalization 21%
Inadequate Database and systems 20%
Lack of DT leadership 6%
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Areas that will be mostly effected BY digital transformation

Digitizing our Business Needs To

 References

Select three areas that will be mostly affected by digital transformation

Which of the following considerations are most critical to enable
digital transformation in your company? Select Three

(1) Salem, F. (2017). The Arab World Online 2017: Digital Transformations and Societal Trends in the Age of the 4th Industrial 
Revolution (Vol. 3). Dubai: MBR School of Government.

(2)Digital Transformation In The Age Of The Customer: A Spotlight On Insurance. A Forrester Consulting, Thought Leadership 
Spotlight Commissioned By  Accenture Interactive November 2015

(4) Key Issues For Digital Transformation  In The G20. Key Issues For Digital Transformation  In The G20. Berlin, GERMANY  12 
JANUARY 2017

(5) Digital Transformation of the Insurance Industry in the Arab World Survey, Ali Wazaney and Adnan Abu Al Haija, June 2018. 

Product distribution and delivery               72%          
Customer analysis and tracking systems 61%
Digitally enabled products and services  52 %
Personalized and customized services 51%
Back-office integration 21%

45% Define/ Adopt a clear digitalization strategy
36% Establish new digital governance and transformation management
33%  Foster a culture of digital innovation in your organization 
31%  Create “smarter” and more digitally aware connected products or services 
31%  Implement key digital technologies 

30%  Asses/Transform your digital customer experience 
28%  Transform our IT systems to make them more agile for the digital world 
22% Define the appropriate funding/ financial model 
16% Create digital-oriented collaboration/ joint ventures with new or existing business 

partners 
14% Hire a C-level executive who is focused on digital transformation
9% Create a dedicated group separate from the main company to support digital initiatives 
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الفصل الرابع
 نمــوذج مخترصإلجــراءات خدمــات
ن تأمــ�ي كــة  �ش ي 

�ن شــاملة  ونيــة   إلك�ت
اضيــة إف�ت

مقدمــة يرجــع مفهــوم إعــادة اســاليب 
ــي  ــات اإلدارة الت ــى نظري الهندســة إل
ــن  ــر م ــت مبك ــي وق ــا ف ــم تطويره ت
عشــر.والغرض  التاســع  القــرن 
الهندســة هو)جعــل كل  إعــادة  مــن 
أفضــل  علــى  تتــم  التــي  العمليــات 
وجــه(. ويعتقــد فريدريــك تايلــور فــي 

زيد ثابت عبد الحليم
العالميــة  التسويق-الشــركة  إدارة  مديــر 

فلســطين - ة لمتحد ا

 اعادة هندسة اساليب العمل-الهندرة في قطاع التامين الفلسطيني
 )الجزء الثاني(  

عــام 1995 أن بإمــكان المديريــن 
ألداء  الطــرق  أفضــل  اكتشــاف 
للوصــول  هيكلتــة  إعــادة  و  العمــل 
ــوم  ــد مفه ــة. ويؤك ــى أفضــل إنتاجي ال
إعــادة هندســة أســاليب العمــل الفكــرة 
الكاســيكية بــأن هنــاك طريقــة واحــدة 
تايلــور،  المهــام. وفــي زمــن  ألداء 
للشــركات  التكنولوجيــا  تســمح  لــم 
ــة  ــات بطريق ــم العملي ــرة بتصمي الكبي
متعــددة الوظائــف   أو بالتشــارك فيمــا 
ــو  ــص ه ــن اإلدارات.وكان التخص بي
الطريقــة األحــدث لتحســين الكفــاءة 
فــي تكنولوجيــا  تلــك الفترة.)تايلــور، 

.)1995
إبتــدع   ،1900 عــام  أوائــل  فــي 
ــول مفهــوم إعــادة هندســة  ــري فاي هن
فكــرة:  علــى  يقــوم  والــذي  العمــل 
»القيــام بالعمــل لتحقيــق األهــداف مــن 
خــال الســعي لألســتفادة المثلــي مــن 
المتاحــة«. )لويــد،  المــوارد  جميــع 
ــت، 1994(. و بالرغــم  ــوم و جيان ت
فــي  التكنولوجيــة  المــوارد  أن  مــن 

الفصل الثالث
مراجعة األدبيات

عصرنــا قــد تغيــرت، إال أن المفهــوم 
ــا.  ــزال قائم الي

و فــي الوقــت نفســه، قــال مهنــدس 
ــك:   ــدال أوروي ــو لين ــال آخــر، ه أعم
علــى  النــاس  محاســبة  يكفــي  »ال 
أنشــطة معينــة، إذ مــن الضــروري 
بالصاحيــات  تفويضهــم  أيضــا 
مــن  تمكنهــم  التــي  الازمــة 
ــد،  االضطــاع بهــذه المســؤولية )لوي

.)1994 جيانــت،  و  تــوم 
هــذا التحذيــر يشــير لضــرورة تمكيــن 
العمــال ممــا يعتبــر أمــرا أساســية فــي 

إعــادة الهندســة. 
علــى الرغــم مــن أن هامــر و شــامبي 
نظريــة  أن  أعلنــا  قــد   )1993(
نظريــة  هــي  التقليديــة  التنظيــم 
متخلفــة، إال أن األفــكار التقليديــة مثــل 
ــوة و  ــك ق ــت تمتل تقســيم العمــل الزال
إمكانيــة للتطبيــق و أن نظريــة إعــادة 
هندســة أســاليب العمــل لــم تســتطع أن 
ــا،  ــة علمية،ألنه ــها كنظري ــت نفس تثب
مــن بيــن أمــور أخــري، ال يمكــن 

بحث
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ذات  ألنهــا  و  أســتعمالها،  تكــرار 
نطــاق محــدود.

ــات اإلدارة  ــن أن نظري ــي حي ــذا ف  ه
العمــل،  تقســيم  مثــل  الكاســيكية، 
ــي نطــاق واســع و  ــة للتكــرار عل قابل

محتمــل.
و قــد حفــزت تلــك األفــكار زيــادة 
ــاج و الدخــل  ــادة األنت ــة و زي األنتاجي
ممــا أدى الــى نشــوء الطبقة الوســطي.

المفاجــئ أن )هامــر و تشــامبي(  و 
ــل  ــن إزاء التفاصي ــر واضحي ــا غي كان
و حــول مــا إذا كانــت فكــرة إعــادة 
ليســت  العمــل  أســاليب  هندســة 
و  تقنيــة.  مجــرد  إنمــا  و  نظريــة، 
لكنهمــا كانــا واضحيــن إزاء علــى مــن 
يقــع اللــوم فــي حالــة فشــل محــاوالت 
إعــادة الهيكلــة،  فالخطــأ هنــا  يقــع

على عاتق الشركة نفسها.

و يشــير ســيرت و مــارس، و آخرين، 
إلــى أن الصــراع غالبــا مــا يكــون 
قــوة دافعــة فــي الســلوك التنظيمــي. و 
تدعــو نظريــة إعــادة هندســة أســاليب 
العمــل  علــى  التشــديد  إلــى  العمــل 
الجماعــي، و لكــن مــن المفارقــات 
أنهــا تدعــو إلــى وجــوب أن يقــود ذلــك 
العمــل الجماعــي قائــد مســتعد ألن 
يكــون قاســيا. و ينبــه أحــد المســؤولين 
التنفيذييــن الذيــن لديهــم خبــرة فــي 
تطبيــق نظريــة إعــادة هيكلــة أســاليب 
أنــه  افتــراض  عــدم  مــن  العمــل 
»يمكنــك ببســاطة إصــدار توجيهــات 
ــا«.  ــع تطبيقه ــز و أن تتوق ــن المرك م

.)1995 »ماكورمــاك، 

1.3 تطور إعادة هندسة العمل
إعــادة  نظريــة  مبدعــو  يكــن  لــم 
هندســة أســاليب العمــل مستشــارين 
»أنــاس  كانــوا  بــل  أكاديمييــن؛  أو 
أمــام  أنفســهم  وجــدوا  حقيقييــن« 
مشــكات حقيقيــة يتوجــب إصاحهــا. 
ــل  ــد وجــد مــدراء فــي شــركات مث فق
فــورد هيوليــت بــاكارد  و شــركة

الشكل 1: إعادة هندسة أساليب العمل

اســتخدامات  الحيــاة،  منافــع  تبــادل 
جديــدة لتكنولوجيــا المعلومــات لربــط 
العمليــات التــي تتعــدى الحــدود. وفــي
ــم يســّمي  ــرن الماضــي ل ــات الق ثماني
أولئــك النــاس الحقيقييــن إعــادة تنظيــم 
األعمــال فــي ذلــك الوقــت بإســم إعادة
الهيكلــة. فقــد جــاءت تلــك التســمية في 
ــة التســعينيات  ــي بداي وقــت الحــق، ف
نظريــة  مؤسســي  أحــد  ذكــر  كمــا 
ــورت،  ــال )دافنب ــة األعم ــادة هيكل إع

.  )1993
وســرعان مــا أصبحــت إعــادة هندســة 
األعمــال فــي الواليــات المتحــدة، وفي 
وقــت الحــق فــي أوروبــا، بديــا عــن 
تقليــص حجــم العمــل أي التســريح 
ــبت  ــذا اكتس ــن. وهك ــع للموظفي الواس
إعــادة هندســة األعمــال قبــوال واســعا 
مــن قبــل اإلدارات العليــا وال ســيما 
خــال  التحويليــة  الصناعــات  فــي 
عصــر الركــود فــي بدايــة التســعينات 
وحتــى اليــوم. وقــد اعتــرف أبــرز 
الهندســة  إعــادة  لنظريــة  مؤســس 
بوســطن  منتــدى  همر(،فــي  م.   (

مؤخــرأ،أن مصطلــح )إعــادة هندســة 
األعمــال( قــد أصبــح مصطلحــاً ملوثــا 
واإلجــراءات  الفظــة  اللغــة  بســبب 
ــى  ــط عل ــي ترتب ــا، والت المرتبطــة به
نطاق واســع بإعــادة هندســة األعمال: 
»إحمــل الجرحــى، ولكــن أطلــق النار 
علــى المتطرفيــن« وهــذا مثــال واحــد 
علــى إدارة الظهــر إلهتمامــات النــاس 
فــي مشــاريع إعــادة هندســة األعمــال. 
فــا أحــد يرغــب فــي إعــادة الهندســة 
ــه »أســير حــرب«  وهــو يشــعر وكأن

)دافنبــور وبيــرس، 1995( .
فقــد  )دافنبــورت(،  أوضــح  كمــا 
هبطــت نظريــة إعــادة الهندســة علــى 
مفهــوم اإلدارة المدمــر، بعيــدا عــن 
باألهميــة  تحظــى  التــي  المفاهيــم 
مــن قبــل النــاس مثــل مفهــوم إدارة 
الجــودة الشــاملة والتــي تتميــز أيضــا 
بتحســينات عمليــة )دافنبــور ونهريــا، 

.)1995
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إعــادة  نظريــة  فــإن  ذلــك  ومــع 
ــات  ــة. فالعملي ــت خاطئ ــة ليس الهندس
بهــا  يعمــل  التــي  الطريقــة  هــي 
إدارة  تتجاهــل  النــاس. وأي شــركة 
تحســينها  فــي  تفشــل  أو  عملياتهــا 
ولكــن  بمســتقبلها.  تخاطــر  فإنهــا 
ــين  ــة لتحس ــرق مختلف ــدة ط ــاك ع هن
العمــل. إعــادة هندســة األعمــال ليــس 
فقــط التخــاذ تدابيــر خفــض التكاليــف 
ــل مــن الرواتــب  ــار أن يقل فــي االعتب
ولكــن أيضــا تحســين األفــكارء التــي 
تعطــي النــاس مســتقبا فــي شــركتهم 
التــي تدفــع اإلبــداع مــن أجــل الشــركة 
والمجتمــع. واعــادة الهندســة ال ينبغــي 
أن تعنــي فقــط إجراء خفــض للتكاليف 
ــن  ــور  ولك ــص األج ــال تقلي ــن خ م
ــي تعطــي  ــكار الت أيضــا تحســين األف
ــركتهم.  ــتقبل ش ــي مس ــا ف ــاس أم الن
إعــادة الهيكلــة العمليــات ال ينبغــي 
كنتيجــة جانبيــة أن تثيــر قلــق العمــال 
حــول إحتمــال فقدهــم لوظائفهــم ولكــن 
ــى  ــل الشــركة إل ــى تحوي ــز عل التركي
ــي  ــا. وبالتال ــد ذاته ــد تجدي شــركة تعي
ــات تنشــيط األعمــال  ــإن أهــم متطلب ف
وتطويــر  الموظفيــن  إنعــاش  هــي 
اإليجابيــة  وأعمالهــم  ســلوكياتهم 

نحــو المســتقبل )دافنبــور و شــورت، 
.)1990

إعــادة  نظريــة  تتجــه  أيــن   2.3
؟ العمــل  أســاليب  هندســة 

علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة 
تطــور مفهــوم إعــادة الهندســة مــن 
إلــى  الجــذري«  »التغييــر  أســلوب 
ــذي تســير  ــع ال أســلوب مراعــاة الواق
وآخــرون  )كارون  األمــور  عليــه 
وإلــى   ،)1994 إيــرل   ،1994
ــاليب  ــن األس ــد م ــع المزي ــق م التواف
ــل  ــر طــرق أداء العم ــة لتغيي اإلضافي
مثــل إدارة الجــودة الشــاملة ونحــو 
ــل  ــوم إدارة العم شــمولية أوســع لمفه

.)1993 )دافنبــورت 
واســتنادا إلــى تحليــل نظــري ومســح 
بإعــادة  الصلــة  ذات  لألدبيــات 
الهندســة  يعــرض كيتينجــر وغروفــر 
الفرضيــات  بعــض   )1995(
الفحــص  فــي  بهــا  لاسترشــاد 
هندســة  إعــادة  لظاهــرة  المســتقبلي 
أســاليب العمــل. وتركــز فرضياتهمــا 
المعرفــة  إدارة  مفاهيــم  علــى 
واعتمــاد  للموظفيــن  والتمكيــن 
الجديــدة؛  المعلومــات  تكنولوجيــا 

الشكل 2: تطوير إعادة هندسة األعمال

واعتمــاد رؤيــة مشــتركة. وقــد إقتــرح 
»نمــوذج   )1995( آل.  إت  إيــرل 
مواعمــة العمليــات« الــذي يتألــف مــن 
ــي:  ــتقصاء وه ــات لاس ــة عدس أربع
العمليــة  واإلســتراتيجية وMIS )نظم 
ــر  ــة وإدارة التغيي ــات اإلداري المعلوم
لوضــع  واســتخدمها  والضبــط( 
الســتراتيجيات  اســتقرائي  تصنيــف 
ــد  ــل. وق ــاليب العم ــة أس ــادة هندس إع
ــزات  ــس1990( التركي طور)ميريفي
الرئيســية علــى هــذه القضايــا التــي 
ــة  ــى توليف ــام األول عل ــي المق ــوم ف تق
الحديثــة  األبحــاث  مــن  متكاملــة 
ومراقبــة  التنظيــم  نظريــة  حــول 
عمليــة التنظيــم واإلســتراتيجية ونظــم 

اإلداريــة. المعلومــات 
وهنــاك عــدد مــن التعريفــات الخاصــة 
العمــل.  أســاليب  هندســة  بإعــادة 
فــي  ومانغانيلــي  راســب  ويعــّرف 
الهندســة«  إعــادة  »دليــل  كتابهمــا 
جــذري  تصميــم  »إعــادة  بأنهــا 
وســريع للقيمــة المضافــة للعمليــات 
اإلســتراتيجية« ولألنظمة والسياســات 
والهيــاكل التنظيميــة التــي تدعمهــا 
داخــل  العمــل  إنتاجيــة  لتحســين   -

›إعــادة كتابهمــا  وفــي  المؤسســة. 
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هندســة أســاليب العمل:االستراتيجيات 
الفارقــة للهيمنــة علــى الســوق  يعــرف 
ــة  ــادة الهندس يوهانســون ومشــوغ إع
بأنهــا »الوســيلة التــي تمّكن المؤسســة 
مــن تحقيــق تغييــر جــذري فــي األداء 
كمــا يمكــن قياســه مــن خــال التكلفــة 
ــودة  ــة والج ــة  والخدم ــدة الزمني والم
وذلــك بتطبيــق مجموعــة متنوعــة مــن 
األدوات والتقنيــات التــي تركــز علــى
ــن  ــة م ــا كمجموع ــال بإعتباره األعم
الصلــة  ذات  األساســية  العمليــات 
الموجهــة نحــو العمــاء بــدال مــن 
التنظيميــة.  المهــام  علــى  تركيزهــا 
ويعــرف رويــرت جاكوبــس فــي كتابه 
»التغييــر االســتراتيجي فــي الوقــت 
االســتراتيجي  التغييــر  الحقيقــي« 
ــة  ــادة هندس ــوم إع ــرار مفه ــى غ )عل
أســاليب العمــل( علــى أنــه ›عمليــة 
تشــاركية مســتنيرة تــؤدي إلــى إيجــاد 
ومــن  العمــل  طــرق جديــدة إلدارة 
شــأنها أن تقــود المؤسســة كلهــا نحــو 

النجــاح, اآلن وفــي المســتقبل« .
ــاه  ــورة أع ــات المذك ــد التعريف وتؤك
ــي الجــذري  ــر الدراماتيك ــى التغيي عل
الــذي يحــدث عــادة فــي إطــار زمنــي 
قصيــر يؤثــر علــى العمليــة األساســية 
للمؤسســة والتــي تتقاطع مــع الخطوط 
الوظيفيــة وحيــث يكــون األفــراد وهــم 
العنصــر الرئيســي للتمكيــن العامــل 
الســنوات  فــي  للنجــاح.  الحاســم 
األخيــرة تــم اســتخدام عــدد مــن أدوات 
إعــادة الهيكلــة الشــكلية وغيــر هــا مــن 
أدوات التصميــم بمســاعدة الحاســوب 
مخططــات  إنشــاء  مهمــة  لدعــم 
عمــل هيكليــة ورســم نمــاذج لبيانــات 
ــع  ــك م ــى ذل ــاوة عل ــة. وع المؤسس
ــدرا مــن النجــاح  ــق الشــركات ق تحقي
ــم  ــد ت ــة، فق ــذه العملي ــي ه ــل ف والفش
ــل  ــن المراح ــدد م ــح لع ــد واض تحدي
فــى عمليــة إعــادة هيكلــة أســاليب 

ــل.  العم
وخــال الســنوات القليلــة الماضيــة 
تطــورت العديــد مــن مفاهيــم الخاصــة 

الشكل 3: مراحل إعادة هندسة أساليب العمل
بأســاليب العمــل والمؤسســات وطبيعة
ــوم  ــر مفه ــكل بورت ــدم ماي األداء. وق
قابليــة التشــغيل البينــي مــن خــال 
رئيســية  كمســألة  القيمــة  تسلســل 
ــر 1985(.  ــركات )بورت ــل الش داخ
وقــد ضــع إدوارد ديمينــج مخطــط 
ــه  ــور في ــق يص ــط التدف ــماه ›مخط س
مــن  الشــركة؛  داخــل  االتصــاالت 
بإعتبارهــا  المــورد  إلــى  العميــل 
عمليــة يمكــن قياســها وتحســينها مثــل 
أي عمليــة أخــرى )والتــون 1986(
دافنبــورت  تومــاس  وصــف  وقــد 
 )1990( شــورت  وجيمــس 
المؤسســة  داخــل  العمــل  توجهــات 
بأنهــا مكــون رئيســي فــي الهيكلــة 
الصناعيــة الجديــدة: والمكونــة مــن 
تكنولوجيــا المعلومــات واعادة هندســة 
مايــكل  قــدم  كمــا  العمــل.  أســاليب 
ــوم إعــادة هندســة أســاليب  ــر مفه هم
العمــل بإعتبــاره عنصــر أساســي فــي 
الهندســة  إلعــادة  الراميــة  الجهــود 
الدكتــور  إســتخدم  وقــد  الناجحــة. 
همــر مصطلــح جهــود إعــادة الهيكلــة 
ــتراتيجية  ــة إس ــور عملي ــف تط لوص
تركــز علــى العمــاء وتســتند إلــى 
تنظيــم األعمــال مــن خــال إعــادة 
بطريقــة  االفتراضــات  فــي  النظــر 

تكنولوجيــا  واســتخدام  موجهــة 
المعلومــات كعامــل تمكيــن رئيســي 
)همــر، 1993(. ويقــدم الدكتورهمر 
الســعي إلعــادة الهيكلــة كإســتراتيجية 
للتغلــب علــى المشــاكل الناجمــة عــن 
االنشــطة  المتداخلــة  و التــي  تشــكل 
بالنســبة      الرئيســية   األداء   قضيــة  

للشــركات.   
3.3 بدائــل الخاصــة بإعــادة هندســة 

أســاليب العمــل 
ــى  ــادة الهندســة عل ــة إع ــز نظري ترك
تغييــر أســاليب العمــل القائمــة. وهــذا 
الهندســة  إعــادة  عمليــة  يضعــف 
االبتــكار  يخنــق  ألنــه  بأكملهــا، 
لــدى محاولــة إيجــاد طــرق جديــدة 
للتنافــس. ولــم تتمكــن إعــادة الهندســة 
مــع  تتعامــل  عندمــا  النجــاح  مــن 
منتجــات أو خدمــات جديــدة حيــث 
أن  تحقيــق أي أهــداف إســتراتيجية 
ــة لتحســين  هــي ببســاطة نتيجــة ثانوي
ــج  ــة. )كيهــو، 1994( وتعال اإلنتاجي
إعــادة الهندســة اإلســتراتيجية هــذا 
ــى  ــز عل ــال التركي ــن خ ــور م القص
مــن  وتمكينهــا  المؤسســة  تصميــم 
المنافســة. ويتــم ذلــك مــن خــال القيام 
بدايــة  فــي  إســتراتيجية  بمبــادرات 
ــة. وتســعى هــذه  ــة إعــادة الهيكل عملي



36

المبــادرات إلــى توفيــر فهــم لألســواق 
وللمنافســين ولموقــع المؤسســة داخــل 
المجــال الــذي تعمــل فيــه. ويتــم تحديــد 
ــة  ــمة المطلوب ــاح الحاس ــل النج عوام
للمنافســة وتحديــد أولوياتهــا. وعندهــا 
فقــط يتــم معالجــة أنشــطة األعمــال 
ــة. )كيهــو، 1994( ويرفــض  الفردي
ذوو األعمــال الشــكلية نهــج إعــادة 
الهندســة الــذي يبــدأ ›مــن األعلــى 
ــذي  ــج ال ــح النه ــفل« لصال ــى األس إل
يجتمــع  حيــث  الوســط  مــن  يبــدأ 
ــا إلعــادة  ــن مع ــرون والموظفي المدي
ويقتــرح  العمــل.  أســلوب  تصميــم 
الــذي  الفريــق  تقســيم  دافنبــورت 
ــل  ــة أســاليب العم ــى إعــادة هيكل يتول
ــون  ــم مك ــق تصمي ــمين: فري ــى قس إل
ــذي  ــق تنفي ــن وفري ــار المديري مــن كب
ســيقومون  أشــخاص  مــن  يتألــف 
فعــا بالعمــل. فــي حيــن يحــذر همــر 
ــدار  ــن إه ــاص م ــكل خ ــامبي بش وش
ــل  ــاليب العم ــة أس ــي دراس ــت ف الوق
الحاليــة وتدعــو طريقتهمــا إلــى إتبــاع 
نهــج »إثنوغرافــي« حيــث يــدرس 
المصمــم ويشــارك فــي العمليــة التــي 
ــر  ــذا يوف ــا. وه ســيتم إعــادة تصميمه
فهمــأ أعمــق للعمليــة ويوضــح التــزام 
الفريــق تجــاه الموظفيــن. يجــب أن 
يكــون الفريــق علــى اســتعداد إلقنــاع 
ــو  ــا ل ــدة كم ــة الجدي ــن بالعملي اآلخري
أنهــا ذات العمليــة القديمــة مــع بعــض 
المكافــأة  نظــام  وتغييــر  التعديــات 
ــوء،  ــر. )تش ــز التغيي ــام تحفي ــى نظ إل
منتقــدو مصطلــح  ويقــول   )1994
إعــادة هندســة أســاليب العمــل أنــه 
غالبــا مــا يســتخدم كناية عــن »تقليص 
المقــام فــي معادلــة الكســر«. ويمكــن 
اإلنتاجيــة  إلــى  ينظــر  أن  للمــرء 
أو  للدخــل  مــدر  نشــاط  باعتبارهــا 
المبيعــات  حجــم  تمثــل  باعتبارهــا 
األشــخاص  عــدد  علــى  مقســوما 
ومــن  األربــاح.  لتحقيــق  الازميــن 
ــق إعــادة هندســة أســاليب  شــأن تطبي
ــال  ــن خ ــة م ــادة اإلنتاجي ــل زي العم

ذلكــم  ولكــن  التكاليــف  خفــض 
اإليــرادات  زيــادة  إلــى  يــؤدي  ال 
تقــوم  مــا  وكثيــرا  المبيعــات.  أو 
الهندســة  إعــادة  بعمليــة  الشــركات 
ــن أجــل  ــة إلحــق وإمســكني( م )كلعب
ال  ذلــك  ولكــن  الكــوارث  تجنــب 
ــتراتيجيات  ــد االس ــى »تجدي ــؤدي إل ي
األساســية« والتــي يمكــن أن تــؤدي 
إلــى نمــو حقيقــي فــي اإليــرادات. 
)إتــور، 1995( فعلــى ســبيل المثــال 
ارتفــع إنتــاج الصناعــات التحويليــة 
ــرة  ــي عش ــط( حوال ــي )البس البريطان
و   1969 عامــي  بيــن  المئــة  فــي 
ــدد  ــض ع ــم خف ــن ت ــي حي 1991 ف
النصــف.  إلــى  الموظفيــن )المقــام( 
ــر  ــاع الكبي ــن االرتف ــم م ــى الرغ وعل
والســريع فــي اإلنتاجيــة فقــد تراجعــت 
حصــة بريطانيــا فــي الســوق العالمية. 
كأن يكــون مــن المتوقــع أن تــورد 
صحيفــة فاينانشــال تايمــز خبــراً يفيــد 
ــراً فــي  ــد تطابقــت أخي ــا ق أن بريطاني
قدرتهــا اإلنتاجيــة مــع اليابــان فــي 
ــي  ــخص متبق ــر ش ــد أن آخ ــن تج حي
ــي  ــع البريطان ــي التصني ــي العمــل ف ف
كوكــب  علــى  إنتاجــا  األكثــر  هــو 
األرض«. )بيرمــان 1994( ويحــذر 
علــى  أنــه  مــن  آخــرون  منتقــدون 
الرغــم مــن أن إعــادة هندســة أســاليب 
العمــل قــد تــؤدي إلــى ميــزة تنافســية؛ 
إال أن مــن المؤكــد أن تلــك الميــزة 
فعندمــا  األجــل.  قصيــرة  ســتكون 
بتخفيــض  الشــركات  إحــدى  تقــوم 
الشــركات  فــإن  اإلنتــاج  تكاليــف 
ــل  ــور بعم ــى الف ــتقوم عل ــرى س األخ
ــزة  ــد المي ــي تفق نفــس الشــيء، وبالتال
ــن  ــاب م التنافســية. ويحــذر أحــد الكت
أن خطــورة إعــادة الهندســة تكمــن 
فــي الهــوس بوضــع معاييــر وســقوف 
جميــع  ›تتقــارب  وهنــا  لإلنجــاز 
ــا  ــة م ــي صناع ــة ف ــركات العامل الش
ــا ال  ــح جميعه ــذي تصب ــد ال ــى الح إل
فــرق فيمــا بينهــا، وبالتالــي ال يتحقــق 

الربح.«)كافانــا،1993(.

هندســة  إلــى  نحتــاج  لمــاذا   4.3
؟ األعمــال  عمليــات 

و  Stoddard إلــى  اســتناداً 
Jarvenpaa)1995( توجــد العديــد 
مــن المحاســن المتعلقــة بإعادة هندســة
عمليــات األعمــال؛ حيــث يســاهم ذلــك 
فــي رؤيــة المؤسســة بأعيــن العمــاء:

٠ تســاهم فــي تحســين فهــم أليــة عمــل 
المؤسســة وامكانيــة عملهــا

االحتماليــات  بفحــص  تســمح   ٠
الدوائــر  حــدود  تتجــاوز  بطريقــة 

واالهتمامــات والوظائــف 

٠ تســاهم باســتكمال العمــل فــي إدارة 
تتضمــن  )التــي  الشــاملة  الجــودة 
ــق ــر المتعل ــات والتفكي تحســين العملي

بالعمليات(

٠ التركيــز علــى أداء العمليــات القابل 
ــدة  ــيلة جي ــر وس ــذي يعتب ــاس وال للقي
تغييريــة  أنشــطة  علــى  للحصــول 

ــج  ــى النتائ ــة عل مبني
ال نقصــد بذلــك بــأن إعــادة هندســة 
األعمــال هــي عــاج لكافــة المشــاكل؛ 
ــار  ــن االعتب ــط أخذهــا بعي ــم فق ــل يت ب
ومــن  التغييــر.  إطــار  ســياق  فــي 
العامــات الرئيســية التــي تشــير إلــى 
ضــرورة اللجــوء إلــى إعــادة هندســة 
األعمــال وجــود فجــوة تنافســية كبيــرة 

ــرة. ــتراتيجية كبي ــة إس أو فرص





38

تقرير سوق التأمين البحرينية

The insurance industry has 
continued its performance in 2016. 
Major indicators are as follows:
*Total gross premiums written in 
the Kingdom registered BD 272,04 
million in 2015)  2016: BD 272,81 
million).

*Gross contributions of Takaful 
Firms registered BD 60,43 million 
in 2016. Gross contributions of 
Takaful Firms represent around 
22% of the total Bahrain gross 
premiums/contributions in 2016.

*Gross insurance premiums for 
Medical line of business registered 
a growth by around 19% to register 

BD 62,11 million in 2016 compared 
to BD 52,19 million in 2015. Medical 
insurance premiums represented 
around 23% of the total premiums 
written in Bahrain insurance 
market in 2016.

*Long-term (life and savings 
products) insurance generated 
gross premiums amounted to BD
51,62 million in 2016. The long-term 
insurance premiums represented 
around 19% of the total premiums 
written by insurance market in 
Bahrain in 2016.

*Gross insurance premiums for 
Motor line of business increased 

by around 4% from BD 76,16 million 
in 2015 to BD 78,88 million in 2016. 
Motor insurance is the largest in 
terms of gross premiums, which 
represented around 29% of the 
total premiums written in 2016.

*Bahrain’s Insurance Penetration 
Rate for the year 2016 was 2,27% 
( 2015:2,36%)
1. Insurance Firms:
Bahrain’s domestic insurance 
m a r k e t , i n c l u d i n g b o t h 
Conventional Insurance and 
Takaful, comprises of 25 locally 
incorporated firms and 11 Overseas 
Insurance Firms (branches of 
foreign companies) carrying out 

المقدم للمؤتمر العام 32 لألتحاد العام العربي للتأمين و الذي عقد في ياسمين الحمامات-تونس 
خالل الفتره 24-27 يونية-حزيران 2018
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insurance business in the Kingdom 
of Bahrain.

*Premiums 
General Insurance:
Total volume in terms of gross 
premiums of general insurance 
business in Bahrain was BD 220,42
million in 2016 compared to BD 
217,78 million in 2015, representing 
almost 1% increase.
Long-term Insurance:
B a h r a i n . s L o n g - t e r m g r o s s 
premiums (life and saving 
products) decreased by around %6 
to register BD 51,62 million in 2016 
2015): BD 55,03 million), which 
represented around 19% of total
gross premiums in Bahrain 
( 2 0 % :2 0 1 5 ) .

*Assets
In 2016, total assets of Bahraini 
Conventional Insurance Firms 
and Takaful Firms (including share 
holders and participants funds) 
increased by around 7% to register 
BD 1,898,35 million compared to 
BD 1,781,42 million in 2015. 
Total Assets of Conventional 
Insurance Firms (other than 
Overseas Insurance Firms) 
increased by around 6% to 
register BD 1,743,93 million in 
2016 compared to BD 1,640,88 
million in 2015. Moreover, total 
assets of Takaful Firms (including 
shareholders and participants 
funds) increased by around 10% 
to register BD 154,42 in 2016. 
On the other hand, Overseas 
Insurance Firms assets decreased 
by around 8% in 2016. Total assets 
of Conventional Insurance Firms 

(other than Overseas Insurance 
Firms) representednaround 81% 
of the total assets of the insurance
industry followed by Overseas 
Insurance Firms of around 12% 
and Takaful Firms of around 7% in 
2016.
* Investments
The total investments of Bahraini 
insurance firms increased by 
around 8% to register BD 992,33
million in 2016 compared (2015: BD 
920,60 million). 
Moreover, “Other Fixed Income 
Securities listed” (other than 
Government Debt Securities) was 
the largest investment category 
as it represented approximately 
56% of total investments made by 
Bahraini Insurance Firms in 2016.

*Capital
On the capital side, paid-up capital 
of Bahraini insurance firms slightly 
increased compared to previous 
year to register BD 203,37 million 
in 2016.
It should be noted that Takaful 
Firms’ total Eligible Paid-up Capital 
represented around 30% share of
the total Eligible Paid-up Capital of 
Bahraini insurance firms in 2016.
2. Takaful Firms:
At the end of 2016, the number of 
licensed Takaful Firms totaled 6 
locally incorporated companies.
The gross contributions of Takaful 
Firms operating in Bahrain has 
risen significantly over the course 
of the last ten years. Takaful firms’ 
gross contributions reached BD 
60,43 million in 2016 compared to 
BD 63,22 million in 2015.
3.Insurance Intermediaries and 

Managers:
This category includes the 
f o l l o w i n g :
1. Insurance Brokers;
2. Insurance Consultants;
3. Insurance Managers; and
4. Appointed Representatives.
At the end of 2016, the number of 
licensed insurance Intermediaries 
and Managers reached 31 Brokers, 
4 Consultants and 4 Insurance
Managers. While Appointed 
Representatives totaled 17 
corporates and 58 individuals.
4. Supplementary Insurance 
Services:
Supplementary Insurance services 
include the
following:
1. Loss Adjusters;
2. Actuaries;
3. Representative Offices; and
4. Insurance Ancillary Services.
At the end of 2016, the number 
of registered Supplementary 
Insurance Services totaled 13 Loss
Adjusters, 27 Actuaries, 6 
Insurance Ancillary Services, and 4 
Representative Offices.
5. Insurance Syndicates:
Both the Arab War Risks Insurance 
Syndicate and the Federation of 
the Afro-Asian Oil and Energy 
Insurance Syndicate have offices 
in the Kingdom of Bahrain with 
a membership of 190 and 30 
Insurance and Reinsurance 
Companies respectively.
6. Captive Insurers:
Masheed Captive Insurance 
Company is currently the only 
Captive Insurance Company 
operating in Bahrain and licensed 
by the CBB in 2009.
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7.Companies Restricted to 
Business Outside Bahrain:
Bahrain enjoys a good reputation 
and prominent position as an 
international financial centre. The
Kingdom hosts many Insurance 
Firms carrying out business 
outside the Kingdom of Bahrain. 
Most of these firms are conducting 
insurance operations in the 
Kingdom of Saudi Arabia.
As a result, during recent years, 
several firms whose license was 
restricted to do business outside 
Bahrain have amended the scope 
of their license to allow them to 
operate within the Kingdom of 
Bahrain. These companies have
become part of the locally 
incorporated insurance companies.
On the other hand, several firms 
that obtained license from Saudi’s 

Authorities have transferred their 
whole insurance portfolio to the 
newly licensed companies in the 
Kingdom of Saudi Arabia.
8 . I n s u r a n c e 0 0 A p p o i n t e d 
R e p r e s e n t a t i v e s :
The CBB issued resolution 
number (11) for the year 2009, 
dealing with the registration of 
Insurance Actuaries, Consultants, 
Loss Adjusters, Brokers and 
Representatives of Insurance
Companies operating in the 
Kingdom Bahrain.
The resolution requires individuals 
and corporates that are designated 
as appointed representatives 
by insurance firms to meet the 
minimum qualifications recognised 
by the CBB.
At the end of 2016 the number of 
registered insurance appointed 

representatives totaled 17 
corporates and 58 individuals.
9. Bahrain Insurance Association 
)BIA(: In September 1993, insurance 
companies and organisations, 
actively involved in the insurance
market, set up the Bahrain 
Insurance Association (BIA). The 
BIA was consequently registered 
by the CBB as an insurance society 
in 2009.
The BIA aims to promote the 
interests of its members, further 
develop the insurance industry 
and enhance insurance awareness 
in the marketplace.
10. Insurance Learning Center: 
The Insurance Learning Centre 
(ILC), which was established in 
1986, is considered as one of the
leading centers in the Gulf and 
wider Middle East region.
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This Centre, which is located at the 
Bahrain
Institute of Banking and Finance 
(BIBF), caters for all the training 
and development needs of the 
insurance industry to enable its 
trainees to acquire advanced 
insurance qualifications. The most 
notable of these qualifications are:
*Insurance Studies Diploma in 
both Arabic and English;
* Advanced Insurance Diploma in 
both Arabic and English;
*Insurance Management Diploma 
in English;
*Certificate of Insurance Practice 
)CIP( in both Arabic and English;

*Exams of the Associateship of 
the Chartered Insurance Institute 
)ACII(;
*Award in General Insurance in 
both Arabic and English;
*Award in Financial Planning in 
both Arabic and English; and
*Certified Insurance Supervisor 
)CIS( in English.
Moreover, the ILC is the only 
recognized institution in the 
Arabian Gulf region for offering
the examinations of the Chartered 
Institute for Loss Adjusters (CILA) 
and American Institute for Property 
and Casualty Underwriters’ 
(AICPCU) Certificate.

The ILC also offers specialised 
insurance training courses, both in 
Bahrain and abroad.

In 2006, the Central Bank of Bahrain 
licensed the first Retakaful firm; 
Hannover Retakaful company.
Subsequently, during 2008 the CBB 
licensed the second Retakaful firm; ACR 
Retakaful Company.
The gross contributions of Retakaful 
firms decreased by around 27% to BD 
60,71 million inm2016 compared to BD 
83,35 million in 2015. It is worthwhile 
to mention that Retakaful business 
represents approximately %16 of 
the total Reinsurance & Retakaful 

premiums/ contributions.

The number of Reinsurance and Retakaful firms, licensed in Bahrain, have been increasing since 2006. By end of 2016, there were five 
conventional Reinsurance firms and two Retakaful firms in Bahrain.

The gross premiums of Reinsurance and Retakaful firms have slightly decreased to BD 378,97 million in 2016 compared to BD 397,44 million in 
2015, a decrease of around %5 over the period 2016 - 2015. This could be attributed to soft market

condition. Reinsurance & Retakaful Firms retained around 77% of the gross premiums in 2016 compared to around 78% in 2015.
On the other hand, gross claims of Reinsurance & Retakaful Firms decreased to BD 232,07 million in

2016 compared to BD 257,32 million in 2015, a decrease of around 10%.
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Insurance Brokers:
At the end of 2016, Bahrain’s 
domestic insurance market 
comprised of 31 Bahraini insurance 
brokers carrying on direct business 
in the Kingdom of Bahrain. Gross 
premiums generated by brokers
registered BD 67,37 million in 2016 
compared to BD 65,78 million in 
2015, which represents 25% of the
total premiums underwritten in 
the Bahraini market of BD 272,04 
million in 2016.

When comparing classes of 
insurance sector generated by 
Insurance Brokers from Bahraini
market, medical premiums 
represent 31% of the total 
premiums generated by insurance 
brokers in 2016, which is the largest 
in terms of gross premiums. Motor 
premiums is the second largest
contributors in terms of gross 
premiums generated by insurance 
brokers in 2016 amounted to 
BD 18,44 million in 2016 which 

represent 27% of the total 
premiums generated by insurance 
brokers in 2016.
Moreover, Fire, Property & Liability 
class of business represent %16 
and long-term class of business 
represent 15% in 2016.
In terms of commissions, the total 
commission amount earned by 
insurance brokers in local market
registered BD 8,94 million in 2016 
compared to BD 7,87 million in 
2015..
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Appointed Representatives
At the end of 2016, the number of 
registered insurance Appointed 
Representatives totaled 17 
Corporates, in which 10 of 
these Corporates are Financial 
Institutions (mainly Banks). While
Individuals Appointed Represent
atives registered 58 Individuals.
The gross premiums generated by 
Appointed Representatives from 
Bahraini market amounted to BD 
27,43 million in 2015) 2016: BD 29,58 

million), which represents 10% of 
the total premiums underwritten 
in the Bahraini market of BD 272,04
million in 2016. It is worth to 
mention that 40% of the gross 
premiums generated by Appointed
Representatives from Bahraini 
market were generated by 
Corporate Financial Institutions, 
while 38% were generated by 
Corporate other than Financial 
Institutions.
Appointed Representatives are 

more active in longterm business 
which represent 82% of the total
gross premiums generated by 
Appointed Representatives.
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ــق  ــد الخال ــتاذ / عب ــن األس ــوة مـ بـدعــ
ــام لاتحــاد  ــن العــ ــل األميـ رؤوف خليـ
العـــام العربــي للتـأميـــن وبالتنســيق مــع 
األســتاذ / محمــد مظهــر حمــادة مقــــرر 
اللجنـة وباستضافة كـريمـة مــن ســـوق 
التـأميـــــن العُـــمانية ممثلــــه فــي المكتب 
البرتقاليــة  للبطاقــة  الموحــد  العمانــي 
، عقـــدت لجنـــة تأمينـــات السيـــارات 
والمكاتـــب العربيـة المـوحـــدة اجتماعها 
 2018 ديســمبر   18  -  17 يومــي 
بقاعــة عمــان 3 بفنــدق شــيراتون مســقط 
االجتمــاع  أعمــال  افتتــاح  حضــر   .
األســتاذ / أحمــد المعمــري – المديــر 
العامــة  الهيئــة  رئيــس  ونائــب  العــام 
ــلطنة  ــن بس ــاع التأمي ــال لقط ــوق الم لس
 Philip K. Philip / ُعـــمان واألســتاذ

إجتماع
لجنـــة تأمينات السيارات و المكاتب العربية الموحدة

17 و 18 ديسمبر »كانون األول« 2018
مســقط – سلطنـة ُعـمان

أخبار تأمينية

– الرئيــس التنفيــذي للمكتــب العمانــي 
الموحــد للبطاقــة البرتقاليــة.

أفتتـــح االجتمــاع األســتاذ / عبـــد الخالــق 
رؤوف خليــل – األميـــن العـــام لاتحــاد 
العــام العربــي للتأمين بالترحيب بالســادة 
الحضــور وتقــدم بالشــكر لألســتاذ / عبــد 
ــر المكتــب العمانــي  هللا العميــري – مدي
الموحــد للبطاقــة البرتقاليــة علــى مــا 
إصــدار  نحــو  مجهــودات  مــن  بذلــه 
تأشــيرات الدخــول وحســن االســتقبال 
وكــرم الضيافــة ، كمــا رحــب باألســتاذ / 
أحمــد المعمــري – المديــر العــام ونائــب 
المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  رئيــس 
لقطــاع التأميــن بســلطنة ُعـــمان وشــكر 
االجتمــاع  أعمــال  الفتتــاح  حضــوره 

وأعضــاء  مقــرر  بالســادة  ورحــب   ،
اللجنة الستجابتهم لدعـــوة حضـــور هـذا 
ــادة  ــول للس ــاع ، والشــكر موصـ االجتم
مــدراء الــــ / IT / وحمـــد لهــم سامـــة 
الوصـــول ، وأخـــص بالترحيـــب السادة 
أعضــاء اللجنــة الجـــدد علــى مشــاركتهم 
كمــا   ، اللجنــة  الجتماعــات  األولــى 
شــكر األســواق العربيــة التــي اســتجابت 
ــة لاتحــاد فيمــا  ــة العامـ ــات األمان لطلبـ
يخــص بنــود جــدول األعمــال . وأعــرب 
عــن عميــق شــكره وتقديــره للمكتــب 
البرتقاليــة  للبطاقــة  الموحــد  العُـــماني 
ــد  ــم لعق ــداد والتنظي ــي اإلع ــم ف لجهوده
االســتقبال  وحســن  االجتمــاع  هــذا 

والضيافــة .
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ثــم تحــدث األستـــاذ / محمـــد مظهـــر 
حمـــادة – مقــــرر اللجنـــة حيـــث رحـب 
بالســــادة الحضـــور وعلـــى رأسهـــم     
ــر  ــري – المديـ ــد المعمـ ــاذ / أحمـ األستـ
ــة  ــة العامـ ــام ونـائـــب رئيـــس الهيئـ العـ
لســـوق المـــال لقطـــاع التأميـــن بســلطنة  
ُعـمـــان ، وأعـــرب عـــن شكـــره لألستاذ 
/ عبـــد الخالــق رؤوف خليــل - األميـــن 
ــن  ــي للتأمي ــام العرب ــاد الع ــام لاتح العـ
ــة العامــة لاتحــاد  ــذي شــهدت األمان وال
فــي ظــل قيادتــه لهــا طفــرة نوعيــه فــي 
ــات  ــة تأمين كل نشــاطاتها وبضمنهــا لجن
ــة الموحــدة  ــب العربي الســيارات والمكات
، وجــدد ترحيبــه باألشــقاء العــرب – 
ــاً  ــة ممتن ــن العربي ــواق التأمي ــي أس ممثل
فــي  المشــاركة  علــى  المداومــة  لهــم 
اجتماعــات اللجنــة مشــيراً إلــى عــدم 
ــة  ــن كاف ــدم م ــاب المق ــتغرابه للترح اس
أســواق التأميــن العربيــة وعلــى رأســها 
ــا  ــح أبوابه ــمانية لفت ــن العُـ ــوق التأمي س

لــكل األشــقاء العــرب . 
 Philip K. Philip / ــاذ ــاه األستـ وتــ
– الرئيــس التنفيــذي للمكتــب العمانــي 
الموحــد للبطاقــة البرتقاليــة حيــث رحــب 
بالســادة الحضــور فــي بلدهــم ُعـــمان 
أرض الســام والهــدوء ، وأشــار إلــى 
التحــول الكبيــر للســلطنة فــي ظــل القيادة 
ــن  ــوس ب ــلطان قاب ــة الس ــة لجال الحكيم
ســعيد والتــي أعطــت فرصــة كبيــرة 
لجميــع األعمــال للنمــو والتطــور بمــا في 
ذلــك قطــاع التأميــن وأخــص بالترحيــب 
ــق رؤوف  ــد الخال ــن األســتاذ / عب كل م
خليــل - األميــن العــام لاتحــاد واألســتاذ 
/ محمــد مظهــر حمــادة – مقــرر اللجنــة 
ــر  ــري – المدي ــد المعم ــتاذ / أحم واألس
العــام ونائــب رئيــس الهيئة العامة لســوق 
ــمان  ــلطنة ُعـ ــن بس ــاع التأمي ــال لقط الم
ــة  ــكر لألمان ــم الش ــه بتقدي ــم حديث وأختت
العامــة لاتحــاد وللزمــاء القائميــن على 
نظــام البطاقــة البرتقاليــة فــي المكتــب 
العمانــي الموحــد للبطاقــة البرتقاليــة ، 
كمــا طالــب الســادة الحاضريــن التعــاون 
تناســب  التــي  المقترحــات  تنفيــذ  فــي 
ــا نظــام  ــر به ــي يم ــة الت ــة الحالي المرحل
البطاقــة البرتقاليــة مؤكــداً علــى أنهــم 
ــى  ــة األول ــذ المرحل ــاً لتنفي ماضــون قدم
لمشــروع اإلصــدار اإللكترونــي للبطاقــة 
البرتقاليــة مــن خــال ربــط شــركات 
الموحــد  العُـــماني  بالمكتــب  التأميــن 

ــة . ــة البرتقالي للبطاق

العميــري  عبــد هللا   / األســتاذ  تحــدث 
العُمانــي  للمكتــب  العــام  المديــر   –
حيــث   ، البرتقاليــة  للبطاقــة  الموحــد 
رحــب بالســادة أعضــاء اللجنــة وممثلــي 
والشــكر  الموحــدة  العربيــة  المكاتــب 
 /  IT  / الــــ  مــدراء  للســادة  موصــول 
ــم  ــي بلده ــة ف ــب اإلقام ــم طي ــى له وتمن
ســلطنة ُعـــمان التــي هــي بلدنــا جميعــاً ، 
وأعتــذر منهــم عمــا إذا كان هناك تقصير 
ــاع  ــذا االجتم ــاح له ــى النج ــم وتمن معه
ــل  ــل لتحوي ــرة أم ــه نظ ــر إلي ــذي ننظ ال
البطاقــة البرتقاليــة مــن الــورق لتواكــب 
اإللكترونــي  والتحديــث  المســتجدات 
موضحــاً مميــزات هــذا التحــول ومــدى 
الخــروج  وتمنــى  المعامــات  ســهولة 
ــة بالشــكر  ــم حديث ــة وأختت ــج إيجابي بنتائ
لألســتاذ / أحمــد المعمــري – المديــر 
العامــة  الهيئــة  رئيــس  ونائــب  العــام 
ــلطنة  ــن بس ــاع التأمي ــال لقط ــوق الم لس
ُعـــمان الــذي يُـــعد حضــوره إضافــة لهذا 

االجتمــاع .

ــاح األســتاذ / أحمــد  ــل االفتت ــم حف وأختت
ونائــب  العــام  المديــر   – المعمــري 
المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  رئيــس 
لقطــاع التأميــن بســلطنة ُعـــمان ، حيــث 
رحـــب باســم ســــوق التـأميـــن العُـــمانية 
األســواق  ممثلــي  الحضــور  بالســادة 
ــاً لهــم طيــب اإلقامــة فــي  العربيــة متمني
بلدهــم الثانــي ســلطنة ُعـــمان ، كمــا تقــدم 
بالشــكر علــى هــذه الدعــوة الكريمــة 
الخالــق  عبــد   / األســتاذ  مــن  لــكل 
ــاد  ــام لاتح ــن الع ــل – األمي رؤوف خلي
 – حمــادة  مظهــر  محمــد   / واألســتاذ 
 Philip K. / مقــرر اللجنــة واألســتاذ
Philip – الرئيــس التنفيــذي للمكتــب 
البرتقاليــة  للبطاقــة  الموحــد  العمانــي 
واألســتاذ / عبــد هللا العميــري – المديــر 
العــام للمكتــب العُـــماني الموحــد للبطاقــة 
البرتقاليــة ، وأعرب عن ســعادته بحســن 
تقــدم أعمــال اللجنــة وتمنــى التوفيــق فــي 
اتخــاذ التوصيــات المناســبة لدعــم نظــام 
البطاقــة البرتقاليــة الــذي هــو دليــل علــى 
ــل  ــى أن مث ــداً عل ــي مؤك ــاون العرب التع
جيــد  مثــال  تقــدم  االجتماعــات  هــذه 
ــذي يخــدم الجميــع فــي كافــة  للتعــاون ال

القطاعــات.

وفــى الختــام تقــدم األســتاذ / عبــد الخالــق 
ــاد  ــام لاتح ــن الع ــل – األمي رؤوف خلي
أخــرى  مــرة  للتأميــن  العربــي  العــام 
الموحــد  العُـــماني  للمكتــب  بالشــكر 
بمديــره  ممثلــه  البرتقاليــة  للبطاقــة 
األســتاذ / عبــد هللا العميــري - والكـــادر 
الذي يعمـــل معـــه على حســـن الترتيبات 
والتنظيـم . ثـم أعلـن األميـن العـام لاتحاد 
اكتمــال النصـــاب القـانـونـــي لاجتمــاع 
وفقـــاً للنظـــام األساســي لاتحــاد ، كمـــا 
ــام األســتاذ / محمــد مظهــر حمــادة –  قـ
مقــرر اللجنــة بتوجيــه الســؤال لكافــة 
أعضــاء اللجنــة بشــأن الموافقــة علــى 
بإضافــة  الرغبــة  أو  األعمــال  جــدول 
ــاد  ــث أف ــرى ، حي ــات أخ ــة موضوع أي
ــيقوم  ــه س ــين بأن ــر الحس ــتاذ / ماه األس
بتقديــم »Presentation« . وبعــد ذلــك 
أعمالهــا  جــدول  اللجنــة  اســتعرضت 

وكاالتــي :
البنـــد األول / إصــدار البطاقــة البرتقالية 

إلكترونياً:
ــة  ــى مذكــرة األمان ــة عل - أطلعــت اللجن
ــر  ــت تقري ــي تضمن ــاد الت ــة لاتح العام
اجتماعــي لجنــة مــدراء الـــ / IT / والتي 
تــم عقدهمــا بالمنامــة – مملكــة البحريــن 
وبتاريــخ   2018/5/13 بتاريــخ 
تضمنــا  حيــث   ، 7و2018/8/8 
البرتقاليــة  البطاقــة  إصــدار  مشــروع 
تــم االطــاع علــى  ، كمــا  إلكترونيــاً 
ــد  ــب الموح ــن المكت ــدم م ــرح المق المقت
الجزائــري للســيارات بهــذا الخصــوص 

.

- ثــم قــام األســتاذ / عـــز الديــن بطيحــه 
للدراســة   »Presentation« بتقديــم 
فيهــا  أســتعرض  حيــث   ، المقدمــة 
المقترحــات والتصـــورات التــي تقترحها 
لجنــة مــدراء الــــ / IT / ، ثــم أعقبــه 
األســتاذ / ماهــر الحســين باســتعراض 
مشــروع  حــول   »Presentation«
ــاً . ــة إلكتروني ــة البرتقالي إصــدار البطاق

 - وبعــد أن قــام الســادة أعضــاء اللجنــة 
حــول  والنقــاش  الماحظــات  بإبــداء 

الدراســات المقدمــة قــررت اللجنــة :
1.توجيــه الشــكر للســادة أعضــاء لجنــة 
مــدراء الــــ / IT / علــى مــا بذلــوه مــن 
فيمــا يخــص مشــروع إصــدار  جهــد 

البطاقــة البرتقاليــة إلكترونيــاً . 
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أخبار تأمينية

2.اســتمرار تكليــف نفــس لجنــة مــدراء 
لجنــة  قبــل  المشــكلة مــن   /  IT  / الــــ 
ــة  ــب العربي ــيارات والمكات ــات الس تأمين
ببيــروت  اجتماعهــا  لــدى  الموحــدة 
2017 ، وذلــك بعــد الموافقــة علــى 
طلــب مديــر المكتــب الموحــد الجزائــري 
 / األســتاذ  انضمــام  علــى  للســيارات 
حاجــى مجيد - مديــر الــ / IT / بالمكتب 
الموحــد الجزائــري للســيارات إلــى هــذه 
ــور  ــى حض ــة إل ــذا باإلضاف ــة ، ه اللجن
كل مــن الســادة التالــي ذكرهــم كضيــوف 
شــرف الجتماعــات لجنــة مــدراء الــــ / 

IT / وهــم : 
ــد  ــاب محم ــد الوه ــى عب ــتاذة / من -األس
أميــن – مديرة قســم الحســابات – شــركة 
المكتــب  )مديــرة  الوطنيــة  التأميــن 

الموحــد العراقــي( 
ــة  ــر تقني ــاس – مدي ــى عب -األســتاذ / عل
ــن  ــة للتأمي ــركة األهلي ــات - الش المعلوم

ــي( . ــد الكويت ــب الموح ــرة المكت )مدي

وذلــك لغــرض إعــداد كراســة الشــروط 
والمواصفــات وجميــع جوانــب مشــروع 
للبطاقــة  اإللكترونــي  اإلصــدار 
ــة  ــة والتنفيذي ــة واإلداري ــة المالي البرتقالي
، وتقديــم عــروض األســعار فــي أظــرف 
ــي  ــاد والت ــة لاتح ــة العام ــه لألمان مغلق
ــتعراضها  ــتها واس ــا بدراس ــوم بدوره تق
ــدراء  ــة م ــادم للجن ــاع الق ــال االجتم خ
الــــ / IT / المقــرر عقــده فــي مملكــة 
ــة  ــن األمان ــده بي ــيق موع ــن بتنس البحري
العامــة لاتحــاد وممثــل المكتــب الموحــد 
العــرض  الختيــار  وذلــك  البحرينــي 
األنســب والبــدء فــي تنفيــذ المشــروع 
فــي مــدة أقصاهــا ثاثــة أشــهر مــن 

تاريــخ هــذا االجتمــاع .  
3.وبعــد أن أقتــرح األميــن العــام لاتحاد 
أن تتحمــل المكاتــب العربيــة الموحــدة 
تكلفــة هــذا المشــروع ، إال أنــه وبعــد 
المناقشــات ارتــأت اللجنــة أن تتحمــل 
باعتبارهــا  العامــة لاتحــاد -  األمانــة 

البطاقــة  لنظــام  المســيرة  الجهــة 
إصــدار  مشــروع  تكلفــة   - البرتقاليــة 
البطاقــة البرتقاليــة إلكترونيــاً ، علــى أن 
ــة  ــة البطاق ــعر تكلف ــي س ــر ف ــاد النظ يع
البرتقاليــة مســتقباً فــي ضــوء التكاليــف 

  . اإللكترونــي  لإلصــدار  الســنوية 

البنـــد الثانــي / متابعــة تنفيــذ توصيــات 
ــاع الســابق :  االجتم

المكاتــب  بيــن  الثنائيــة  االجتماعــات 
/ الموحــدة  العربيــة 

األميــن  أشــار  البنــد  هــذا  بدايــة  فــي 
اللجنــة  توصيــة  إلــى  لاتحــاد  العــام 
)ببيــروت  الســابق  اجتماعهــا  لــدى 
ــترك  ــاع مش ــد اجتم ــأن عق 2017( بش
المصــري  الموحــد  المكتــب  بيــن 
ــدم  ــذي تق ــي وال ــد الليب ــب الموح والمكت
ســوق التأميــن التونســي مشــكوراً علــى 

. االجتمــاع  هــذا  اســتضافة 
حــرص  منطلــق  مــن  أنــه  وأضــاف 
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األمانــة العامــة لاتحــاد علــى إيجــاد 
أليــة  والحاســمة  الســريعة  الحلــول 
لجنــة  تواجــه  عقبــات  أو  مشــكات 
ــة  ــب العربي ــيارات والمكات ــات الس تأمين
المعلقــة  المطالبــات  الســيما  الموحــدة 
بيــن المكاتــب العربيــة الموحــدة فقــد 
ــد اجتمــاع اســتثنائي  قامــت بالدعــوة لعق
عقــد بالقاهــرة بتاريــخ 2018/2/20 
تــم االتفــاق فيــه علــى تحديــد  حيــث 
بيــن كل  مشــتركة  اجتماعــات  موعــد 
مــن المكتــب الموحــد الليبــي والمصــري 
ــب  ــن المكت ــاع مشــترك بي ــك اجتم وكذل
ــب  ــيارات والمكت ــي للس ــد التونس الموح
الموحــد الليبــي لغــرض تســوية الديــون 

العالقــة بينهــم .
ــم  وبعــد أن أحيطــت اللجنــة علمــاً بمــا ت
االتفــاق عليــه ، ومناقشــة الموضــوع 
مــن كافــة جوانبــه تناشــد اللجنــة الســادة 
الموحــدة  العربيــة  المكاتــب  ممثلــي 
بذمتهــا  المســتحقة  المبالــغ  ســداد 
ــب  ــر حس ــد تأخي ــاب فوائ ــاً الحتس تفادي
نصــوص اتفاقيــات البطاقــة البرتقاليــة 
أبــداه  لمــا  االرتيــاح  بعيــن  وتنظــر   ،
ممثلــي المكتــب الموحــد الليبــي لســعيهم 
ــه  ــة بذمت ــات المعلق نحــو تســوية المطالب
لصالــح المكاتــب األخــرى ، وتتمنــى 
الليبــي  الموحــد  المكتــب  علــى مديــر 
خــال  عليــه  المتفــق  بتعهــده  الوفــاء 
االجتمــاع االســتثنائي للجنــة الــذي عقــد 
بالقاهــرة 2018/8/20 فــي ســداد باقي 
دفعــات المطالبــات بذمتــه لصالح المكتب 
الموحــد التونســي للســيارات قبــل نهايــة 
هــذا العــام ، كمــا تدعــو باقــي المكاتــب 
لإلســراع فــي تســوية المطالبــات العالقــة 

ــم .  بينه
ــا  ــى م ــاق عل ــم االتف ــد المناقشــات ت وبع

ــي :  يل
1.الموافقــة علــى طلــب المكتــب الموحــد 
ــدة المحــددة مــن  ــد األجــل للم ــي بم الليب
قبــل وذلــك لمــدة ثاثــة أشــهر مــن تاريخ 
هــذا االجتمــاع المنعقد بمســقط – ســلطنة 

ُعـــمان بتاريخ 2018/12/18-17 .
الليبــي  الموحــد  المكتــب  يقــوم  2.أن 
المصــري  الموحــد  المكتــب  بموافــاة 
ــغ  ــل المبال ــه بتحوي ــك لقيام بحســاب البن
المتفــق علــى تســويتها لــدى اجتماعهمــا 
المشــترك الــذي عقــد بتونــس بتاريــخ 
المكتــب  وتعهــد   ،  2018/4/12
الموحــد المصــري بتنفيــذ ذلــك فــور 

العــودة مــن هــذا االجتمــاع .
الموحــد  للمكتــب  الشــكر  3.توجيــه 
إنهــاءه  علــى  للســيارات  الجزائــري 
المطالبــات المعلقــة بذمتــه لصالــح كل 
مــن المكتــب الموحد التونســي للســيارات 

والمكتــب الموحــد الليبــي .

البحريــن  مصــرف  محافــظ  زيــارة 
المركــزي بعــد أن أحيطــت اللجنــة علمــاً 
ــاد  ــام لاتح ــن الع ــن األمي ــارة كل م بزي
ــة  ــرر اللجن ــن ومق ــي للتأمي ــام العرب الع
البحريــن  مصــرف  محافــظ  لســعادة 
ــح وتفســير موضــوع  المركــزي لتوضي
ــاً ،  ــة إلكتروني ــة البرتقالي إصــدار البطاق

ــا . ــكر لهم ــه الش ــت بتوجي قام
البطاقــة  اتفاقيــات   / الثالــث  البنـــد 

 : البرتقاليــة 
إلــى  لاتحــاد  العــام  األميــن  أشــار 
أنــه اســتمرارا للتنســيق بيــن االتحــاد 
ــات  ــة تأمين ــن ولجن ــي للتأمي ــام العرب الع
ــة الموحــدة  ــب العربي الســيارات والمكات
البرتقاليــة  البطاقــة  اتفاقيــات  حــول 
ــا  ــي تواجه ــات الت ــاكل والصعوب والمش
الســبل  أفضــل  بحــث  إلــى  وصــوالً 
ــات ، وأضــاف  ــى هــذه العقب ــب عل للتغل
ــن ، األول  ــد يناقــش مقترحي أن هــذا البن
ــن  ــرة )هـــ( م ــص الفق ــل ن ــص تعدي يخ
ــب  ــن المكات ــاق بي ــعة لاتف ــادة التاس الم
العربيــة الموحــدة ، أمــا المقتــرح الثانــي 
التعديــات  إدراج  إمكانيــة  يتضمــن 
التاليــة علــى نفــس الفقــرة وكاالتــي : 
العمولــة  معــدل  وتخفيــض  مراجعــة 

.  %15 بنســبة  حاليــاً  والمحــدد 
للطــرف  صريــح  وتوضيــح  -تحديــد 
المســؤول عــن دفــع الرســوم )العمولــة( 
ال  أنــه  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع   ،
مبــرر القتطــاع وخصــم هــذه التكاليــف 
ــح  ــه لصال ــب تحصيل ــغ الواج ــن المبل م

المســتفيد – الضحيــة .

إيجــاد  فــي  المســاعدة  طلــب  وكذلــك 
ــة لاتــي :  ــة واإلجرائي ــول التنظيمي الحل
أ .تحديــد عملــة التســديد والتحصيــل : 
ــي  ــود الت ــات والقي ــاد بالصعوب ــث أف حي
يعانــي منهــا الضحيــة فــي حالــة تحصيل 
التعويــض بالعملــة المحليــة للبلــد المــزار 
، وتتعلــق هــذه القيــود بـــ  نفقات الســفر، 
ــيك ،  ــع )ش ــائل الدف ــم وس ــة ونض طبيع
تحويــل و إلــى مــا ذلــك.....( مــع مراعاة 

عــدم تجانــس األنظمــة المتعلقــة بقوانيــن 
الصــرف بيــن مختلــف البلــدان العربيــة .
ــق  ــوع ال ينطب ــق الرج ــال ح ــي ح ب .ف
وال ينــدرج فــي إطــار تطبيــق اتفاقيــة 
ــن  ــدة ع ــة الموح ــن العربي ــة التأمي بطاق
ســير الســيارات عبــر البــاد العربيــة 

)البطاقــة البرتقاليــة( .

وفــي ضــوء مــا تـــم مـــن مداخـــالت 
 : اللجنــة  قــررت   ، ومناقشــات 

أن تقــوم األمانــة العامــة لاتحــاد بعرض 
هــذه التعديــات المقترحــة على مستشــار 
قانونــى ألبــداء الــرأي القانونــي بشــأنها 
االجتمــاع  خــال  ذلــك  واســتعراض 

القــادم للجنــة .

مقتــرح  / موضوعــات  الرابــع  البنـــد 
مناقشــتها مــن قبــل الســادة أعضــاء 

 : اللجنــة 
ــة  ــى مذكــرة األمان ــة عل - أطلعــت اللجن
ــن  ــا كل م ــاد الموضــح به ــة لاتح العام
لشــركات  التونســية  الجامعــة  كتابــي 
التونســي  الموحــد  والمكتــب  التأميــن 
التــي  الــردود  مــع  ســوية  للســيارات 
ــذا  ــاد به ــة لاتح ــة العام ــلمتها األمان تس

. الخصــوص 

العيــادي  مديحــة   / األســتاذة  قامــت   -
ــن  ــوق التأمي ــل س ــة ممث ــو اللجن – عض
العمــل  ورقــة  باســتعراض  التونســية 
التأميــن  لســوق  جديــد  إدراج  حــول 
التونســي فــي خصــوص محاولــة تحقيــق 
التــوازن الفنــي لصنــف تأمين الســيارات 
وإحــداث قاعــدة بيانــات حــول نظــام 

مركزيــة المخاطــر . 
ــر  ــرة – مدي ــم عمي ــتاذ / حات ــام األس - ق
المكتــب الموحــد التونســي للســيارات 
ــوص  ــل بخص ــي عم ــتعراض ورقت باس
الليبــي  المكتبيــن  ديــون  وضعيــة 
عمــل  ورقــة  وكذلــك  والجزائــري 
بخصــوص تحســين أطــر التعــاون بيــن 

. الموحــدة  العربيــة  المكاتــب 

ــات  ــن توضيح ــم مـ ــا تـ ــوء م ــي ض وف
: اللجنــة  قــررت   ، ومناقشــات 

ــي األســواق  ــم الشــكر للســادة ممثل -تقدي
الســادة  علــى  والتمنــي   ، المســتجيبة 
األعضــاء المداومــة علــى موافــاة األمانة 
العامــة لاتحــاد بتجــارب األســواق وأيــة  
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تحديثــات / مســتجدات تتــم علــى قوانيــن 
التأميــن اإللزامــي – كل فــي ســوقه – 
ــاد  ــة لاتح ــة العام ــوم األمان ــى أن تق عل
بتزويــد الســادة أعضــاء اللجنــة بهــذه 

المســتحدات .
ــق أواصــر التعــاون  ــى توثي ــد عل -التأكي
ــة الموحــدة وحــث  ــب العربي ــن المكات بي
المكاتــب العربيــة الموحــدة علــى تحديث 
وتطويــر آليــات التعــاون فيمــا بينهــم 

ــة . ــر اللجن ــي هــي محــل تقدي والت
ومــكان  موعــد   : الســادس  البنــد 

القــادم  االجتمــاع 
ــدى  ــة ل ــام أن اللجن ــن الع ــح األمي أوض
 2017 ببيــروت  الســابق  اجتماعهــا 
أوصــت بقبــول دعــوة ســوق التأميــن 

ــة اســتضافة أعمــال االجتمــاع  الجزائري
القــادم للجنــة والــذي قــام مديــر المكتــب 
الموحــد الجزائــري للســيارات بتأكيدهــا 
االجتمــاع  أعمــال  باســتضافة  مرحبــاً 
ــد  ــم تحدي ــى أن يت ــر ، عل ــادم بالجزائ الق
موعــد االجتمــاع بالتنســيق بيــن األمانــة 
العامــة لاتحــاد ومقــرر اللجنــة والســوق 

الُمـــضيف .

تقــدم  االجتمــاع  أعمــال  ختــام  وفــي 
األســتاذ / عبــد الخالــق رؤوف خليــل – 
ــكر  ــه الش ــاد بتوجي ــام لاتح ــن الع األمي
ــي  ــه ف ــمانية  ممثل ــن العُـ ــوق التأمي لســ
للبطاقــة  الموحــد  العُـــماني  المكتــب 
إدارتــه  مجلــس  ورئيــس  البرتقاليــة 

ومديــره  فيليــب  فيليــب ك.   / األســتاذ 
العميــري  هللا  عبــد   / األســتاذ  العــام 
الســتضافة  معــه  العمــل  وفريــق 
الســادة المشــاركين وحســن االســتقبال 
مقــرر  للســادة  موصــول  والشــكر   ،
وأعضــاء اللجنــة علــى حســن االســتجابة 
بالحضــور والمشــاركة الفاعلــة فــي هــذا 

االجتمــاع.
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بالتنســيق واســتضافة كريمــة مــن االســتاذ/ اســعد زروق رئيــس االتحــاد العــام العربــي للتأميــن وبدعــوة مــن 
ــن  ــة م ــن وباســتضافة كريم ــي للتامي ــام العرب ــاد الع ــام لاتح ــن الع ــل االمي ــق رؤوف خلي ــد الخال ــتاذ/ عب االس
ــن  ــي للتامي ــن االســتاذ / االســعد زروق رئيــس االتحــاد العــام العرب ــي للتأمي ــا ف ــن التونســي ممث ســوق التأمي
ــن  يومــي  ــة والــــ / 99 / لمجلــس لاتحــاد العــام العربــي للتأمي ــة التنفيذي ــد اجتماعــي الـــ / 68 / للجن ــم عق ت
9-2019/1/10 بفنــدق )جولــدن توليــب(، وقــد تــم مناقشــة واقــرار العديــد مــن الموضوعــات المدرجــة علــي 

ــة لاتحــاد . ــة والثقافي ــة واالداري ــة والفني جــدول اعمــال االجتمــاع والخاصــة بالشــئون المالي

أخبار تأمينية

جتماعي إ
 الـ / 68 / للجنة التنفيذية والــ / 99 / لمجلس لالتحاد العام العربي للتأمين - تونس

9 / 10 يناير 2019

56



57

زيارة
 االستاذ/ روميل طباجة واالستاذ/ نبيل حجار لمقر االمانة العامة لالتحاد

ــل  ــذي لشــركة عمــان ري- ســلطنة عمــان, واالســتاذ/ نبي ــام كل مــن االســتاذ/ رومــل طباجــة الرئيــس التنفي ق
ــوم 2019/1/27  ــة ي ــة العام ــر االمان ــارة مق ــن بزي ــة البحري ــت ري – مملك ــركة ترس ــار بش ــار مستش حج
واالجتمــاع مــع االســتاذ/ عبــد الخالــق رؤوف خليــل االميــن العــام لاتحــاد العــام العربــي للتاميــن لبحــث ســبل 
التعــاون فــي اعــادة التاميــن بيــن االســواق العربيــة ومتمنيــن لــه كل التوفيــق والنجــاح ومزيــداً مــن االنجــازات 

تحقيقــاً ألهــداف االتحــاد وتطويــر صناعــة التأميــن العربيــة.
واالمانة العامة لاتحاد ترحب بزائريها الكرام متمنية لهم دوام الصحة و التوفيق

أخبار تأمينية
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تهنئــة

االستاذ / احمد حسين شهاب   
العضو المنتدب لقناة السويس للتأمين - مصر

و األمانـــة العامـــة لالتحـــاد العـــام العربــــي للتأميــن تتقــدم بخالــص التهنئــة 
علــى هــذه الثقــه الغاليــه متمنيــن لكــم دوام التوفيـــق والنجـــاح و كل التقــدم 

ــم.    ــن تحــت ادارتك ــاة الســويس للتأمي ــار لقن واالزده
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تهنئــة

االستاذ / محمد دخيلي   
رئيس مجلس ادارة المكتب الموحد التونسي للسيارات - تونس

واألمانـــة العامـــة لالتحـــاد العـــام العربــــي للتأمين بخالص التهنئة على هذه 
الثقــه الغاليــه متمنيــن لكــم دوام التوفيـــق والنجـــاح و كل التقــدم واالزدهــار 

للمكتــب الموحــد التونســي للســيارات تحــت رئاســتكم.   

الدكتور / حسن أحمد حويو   
المدير العام الشركة الليبية الضمانية للتأمين - ليبيا

واألمانـــة العامـــة لالتحـــاد العـــام العربــــي للتأميــن تتقــدم بخالــص التهنئــة 
علــى هــذه الثقــه الغاليــه متمنيــن لكــم دوام التوفيـــق والنجـــاح و كل التقــدم 
ــم.    ــت ادارتك ــاهمة تح ــن المس ــة للتأمي ــة الضماني ــركة الليبي ــار للش واالزده



6161

تهنئــة

االستاذ / أمجد جدوع
مدير عام االدارة العامة للتأمين

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  

و األمانـــة العامـــة لالتحـــاد العـــام العربــــي للتأميــن تتقــدم بخالــص التهنئة على 
هــذه الثقــه الغاليــه متمنيــن لكــم دوام التوفيـــق والنجـــاح و كل التقــدم واالزدهار 
لــإدارة العامــة للتأميــن بهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية تحــت ادارتكــم.   

األستاذة / نسرين الحنبلي   
االمين العام لالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين - فلسطين

واألمانـــة العامـــة لالتحـــاد العـــام العربــــي للتأميــن تتقــدم بخالــص التهنئــة 
علــى هــذه الثقــه الغاليــه متمنيــن لكــم دوام التوفيـــق والنجـــاح و كل التقــدم 

ــم.    ــت ادارتك ــن تح ــركات التأمي ــطيني لش ــاد الفلس ــار لإتح واالزده
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فــي اطــار التعــاون والدعــم المســتمر 
للتأميــن  العربــي  العــام  االتحــاد  بيــن 
ــي االســيوي لشــركات  واالتحــاد االفريق
التأميــن واعــادة التأميــن قــام كل مــن 
االميــن العــام لاتحــاد العــام العربــي 
رؤوف  الخالــق  عبــد  الســيد/  للتاميــن 
خليــل  واالميــن العــام لاتحــاد االفريقــي 
االســيوي الدكتــور/ عــادل منيــر بتوقيــع 
ــام  ــاد الع ــن االتح ــاون بي ــول تع بروتوك
االفريقــي  واالتحــاد  للتأميــن  العربــي 
االســيوي للتأميــن واعــادة التأميــن وذلــك 

ــي: ــل عل للعم
1-عمــل مؤتمــر مشــترك بالتعــاون مــع 
ومنظمــة  األفريقيــة  التأميــن  منظمــة 
تأميــن دول العالــم الناميــة كل ســنتين 

توقيع برتوكول تعاون بين االتحاد العام العربي للتأمين واالتحاد االفريقي االسيوي للتأمين
القاهرة - الموافق 25-26 فبراير 2019

)تسويق التأمين األفروأسيوي: استراتيجيات النمو واالبتكار( 

أخبار تأمينية

ــن ــادة التأمي ــن اع ع
2-الترويــج المشــترط للمؤتمــرات لــكا 

االتحاديــن
3-منــح خصــم 10% ألعضــاء االتحــاد 
ــر اعضــاء  ــن ) غي ــي للتأمي ــام العرب الع
ــي  ــيوي( ف ــي االس ــاد االفريق ــي االتح ف
ــي االســيوي  ــرات االتحــاد االفريق مؤتم
والمعاملــة  التأميــن  واعــادة  للتأميــن 
بالمثــل فــي مؤتمــرات االتحــاد العــام 
االفريقــي  االتحــاد  ألعضــاء  العربــي 

االســيوي
الفنيــة  والتقاريــر  البحــوث  4-تبــادل 
والســماح بنشــرها علــي موقــع االتحادين
5-عمــل نــدوات فنيــة مشــتركة وقــد تــم 
توقيــع هــذا البروتوكــول بفنــدق ماريوت 

 25 يــوم  القاهــرة   – هــاوس  مينــا 
ــات  ــش فعالي ــي هام ــر 2019 عل فبراي
التأميــن  »تســويق  اإلقليمــي  المؤتمــر 
األفــرو آســيوي«: »اســتراتيجيات النمــو 
االتحــاد  ينظمــه  والــذي  واالبتــكار« 
وإعــادة  للتأميــن  االســيوي  االفريقــي 
التأميــن بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة 
ــر قطــاع  ــة وزي ــة وبرعاي ــة المالي للرقاب
األعمــال العــام، بمشــاركة ممثلــي 140 
منظمــة وشــركة تأميــن مــن 20 دولــة، 
وبحضــور رئيــس الهيئــة العامــة للرقابــة 
الماليــة وممثــل ســوق التأميــن المصريــة 
شــركات  وقيــادات  االتحــاد  بمجلــس 

ــة. ــن المصري التأمي
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تنعي االمانة العامة لاتحاد العام العربي للتامين بمزيـد مـن االسـى والحـزن
المرحوم االستاذ / سمير متولي

رئيس مجلس ادارة المهندس للتامين سابقا
 ويتقــدم االميــن العــام لاتحــاد العــام العربــي للتاميــن ولســوق التأميــن المصريــة باســمه شــخصيا وباســم منتســبي األمانــة العامــة
 لاتحــاد بصــادق و خالــص التعــازي علــى هــذا المصــاب االليــم، ســائلين هللا العلــي القديــر ان يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه وأن

 يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أفــراد أســرته الصبــر والســلوان
إنا هلل وانا اليه راجعون

تنعي االمانة العامة لاتحاد العام العربي للتامين بمزيـد مـن االسـى والحـزن
المرحوم االستاذ / محمد محمود عبد هللا

نائب الرئيس والعضو المنتدب/ شركة قناة السويس للتأمين
ويتقــدم االميــن العــام لاتحــاد العــام العربــي للتاميــن و لســوق التأميــن المصريــة باســمه شــخصيا وباســم منتســبي األمانــة العامــة 
لاتحــاد بصــادق و خالــص التعــازي علــى هــذا المصــاب االليــم، ســائلين هللا العلــي القديــر ان يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه وأن 

يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أفــراد أســرته الصبــر والســلوان 
إنا هلل وانا اليه راجعون 

تنعي االمانة العامة لاتحاد العام العربي للتامين بمزيـد مـن االسـى والحـزن
المرحوم معالي الدكتور/ محمد جواد فؤاد حديد

الرئيس االسبق لاتحاد االردني لشركات التأمين واالتحاد العام العربي للتامين
وعضو مجلس االعيان االردني

ــبي  ــم منتس ــمه شــخصيا وباس ــة باس ــن االردني ــوق التأمي ــن ولس ــي للتامي ــام العرب ــاد الع ــام لاتح ــن الع ــدم االمي ويتق
األمانــة العامــة لاتحــاد بصــادق و خالــص التعــازي علــى هــذا المصــاب االليــم، ســائلين هللا العلــي القديــر ان يتغمــد 
الفقيــد بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أفــراد أســرته الصبــر والســلوان  إنــا هلل وانــا اليــه راجعــون 




