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اإلفتتاحية

اإلفتتاحية

مؤتمرنا العام الثاني و الثالثون
مثلت الدورة الثانية والثالثين
لالتحاد العام العربي للت�أمين
تظاهرة اقت�صاديـــة حا�شــــدة
بمدينة يا�سميـــن الحمامــــات
بتونـــ�س تحت رعايــة وزيـــر
المــــاليــــــة التون�ســـيـــة
معـالــى الأ�ستـــاذ/محمد ر�ضـــــا
�شلغــــوم
وبح�ضور ما يقارب  1500م�شارك
من جميع الدول العربية والعالمية
ف�ضال عن محا�ضرين من �شركات
ت�أمين واعادة ت�أمين عالمية �أ�ضافت
للم�ؤتمر قيمة تقنية وفنية عالية
عالمية.
وانطلقت �أعمال الم�ؤتمر بت�سليم
رئا�سة االتحاد العام العربي للت�أمين
لتون�س ممثلة في �شخ�ص رئي�س
الجامعة التون�سية ل�شركات التامين
ال�سيـ ــد /الأ�سع ـ ــد زروق ،للـ ـ ــدورة
.2020 - 2018

وتناول الم�ؤتمر مو�ضوع التحول الرقمي
و�صناعة التامين في الوطن العربي من
خالل مجموعة من المداخالت حول
م�ستقبل �سوق التامين العربي في ظلالتحول الرقمي
والف�ضاء االفترا�ضي والمخاطروخ�صو�صيةالبيانات ال�شخ�صية
وتنظيم �صناعة التامين في الوطن العربيفي ظل التحول الرقمي.
فقطاع الت�أمين مطالب بالت�أقلم مع
االنتقال الرقمي الجديد ،م�شيرا الى
�أن هذه التكنولوجيات متطورة جدا في
قارات �أمريكا وا�سيا و�أوروبا
وعلى مدى ثالثة �أيام تباحث الم�شاركون
والخبراء والمخت�صون في �صناعة الت�أمين
بالمحاورالمتعلقة بالتحول الرقمي في
العالم وم�ستقبله ،وت�أثير التكنولوجيات
الحديثة على نمو �صناعة الت�أمين الى
جانب بحث م�ستقبل �سوق الت�أمين العربي
في ظل التحول الرقمي.
ومن �ضمن الم�سائل الأخرى التي وقع
التركيز عليها :ا�ستراتيجيات التحول
الرقمي لدى �شركات الت�أمين العربية،

األمين العام
عبد الخالق رؤوف خليل

ونموذج اعمال الت�أمين مع الم�سائل
المت�صلة بالأنترنت.
وهذا التباحث يمثل خطوة ا�ستباقية
لتهيئة قطاع التامين على الم�ستوى
الإقليمي للتحوالت الرقمية والتكنولوجية
و انخراطه لالنتقال الرقمي الذي لم يعد
اختيارا بل �ضرورة ق�صوى لرفع التحديات
التكنولوجية التي تواجه قطاع الت�أمين.
وفي خ�ضم التغيرات التكنولوجية
المت�سارعة كان لزاما على قطاع الت�أمين
العربي �أن يواكب هذه التغيرات ويقدم
منتجاته لعمالء �أ�صبحوا �أكثر �إقباال وطلبا
لكل ما هو مت�صل بالخدمات عن بعد.
وفقنا اهلل و �إياكم
لما فيه الخير و ال�سداد،،،
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بـرقيـة شكـر وعرفـان
فخـامـة الـرئيــس
الباجي قائد السبسي
رئيس الجمهورية التونسية
يتشرف أعضاء المؤتمر العام الثاني و الثالثون لإلتحاد العام العربي للتأمين أن يتقدموا
لفخامتكم بخالص التقدير واإلعتزاز على رعايتكم الكريمة لمؤتمرهم العام.
إن شركات التأمين وإعادة التأمين واإلتحادات وهيئات اإلشراف والرقابة على التأمين
وجمعيات وسطاء التأمين أعضاء اإلتحاد العام العربي للتأمين وضيوفهم ممثلي
شركات التأمين وإعـادة التأمين العالمية ،وهـم يختتمون أعمال مؤتمرهم العـام الذي
أنعقـد فى مدينة ياسمين الحمامات بالجمهورية التونسية تحـت رعايـة فخامتكم خـالل
الفتـرة  27– 24يونيه “حزيران “ .2018
ال يسعهم إال أن يرفعوا أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لفخامتكم ولحكومة
الجمهورية التونسية والشعب التونسي للتسهيالت التى قدمت للمشاركين فى
المؤتمر والحفاوة والضيافة التى حظوا بها طوال إقامتهم.
وحكوم ًة وشعبًا ألمتها العربية الخالدة.
حفظ اهلل تونس رئيسًا
ً
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام،،،
األســـــعد زروق
رئيس اإلتحاد العام العربي للتأمين

ياسمين الحمامات فى  13شوال  1439هـ
الموافق  27يونيه “حزيران “2018
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الم�ؤتمر العام الثانى والثالثين الإتحاد العام العربى
للت�أمين التحول الرقمى و�صناعة الت�أمين فى الوطن العربى
يا�سمين الحمامات – تون�س  27 – 24يونيه «حزيران» 2018

تحت �سامي �إ�شراف �سيادة رئي�س
الجمهورية التون�سية راعي الم�ؤتمر،
وبالتعاون والتن�سيق بين االتحاد
العام العربي للت�أمين و�سوق الت�أمين
التون�سية ممثلة في الجامعة التون�سية
ل�شركات الت�أمين ،انعقد الم�ؤتمر
العام الثاني والثالثين لالتحاد العام
العربي للت�أمين بمركز الم�ؤتمرات
يا�سمين الحمامات ,وذلك من خالل
الفترة  26 – 24مايو «حزيران» 2018
تحت �شعار « التحول الرقمي و�صناعة
الت�أمين في الوطن العربي»
بد�أت مرا�سم حفل االفتتاح بال�سالم
الوطني لجمهورية تون�س ثم القيت كلمات
االفتتاح وح�سب ترتيب الإلقاء من كل من
ال�سادة:

 كلمة اال�ستاذ /عبد الخالق ر�ؤوفخليل االمين العام لالتحاد العام
العربي للت�أمين
 كلمة ال�سيد الأ�ستاذ  /الأ�سعـدزروق رئي�س اللجنـة التنظيميـة
للم�ؤتمـر ورئي�س مجل�س ادارة الجامعة
التون�سية ل�شركات الت�أمين
 كلمة اال�ستاذ /ماكـ�س زكـار رئي�ساالتحاد العام العربي للت�أمين وممثل
�سوق الت�أمين اللبنانية بمجل�س االتحاد
العام العربي للت�أمين
 كلمة معالي الأ�ستاذ  /محمد ر�ضا�شلغوم وزير المالية التون�سي  -ممثل
راعـى المـ�ؤتمـر.
من كلمة اال�ستاذ /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل االمين العام لالتحاد
العام العربي للت�أمين.
االستاذ عبد الخالق رؤ وف خليل االمين العام لالتحاد العام
العربي للت ٔامين اثناء القاء الكلمة االفتتاحية
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و�شركات الت�أمين و �إعادة الت�أمين العربية
�أثبتت في كل الأوقات قدرتها على حماية
�أعمالها من خالل �إعادة النظر في برامج
عملها و تحديثها م�ستفيدة من التجارب
العالمية و الإقليمية م�ستهدفة الحفاظ على
وتيرة النمو الإيجابية لأعمالها كم ًا و كيف ًا
و التي حققتها خالل ال�سنوات الما�ضية
للحفاظ على جاذبية �أ�سواق الت�أمين العربية.
ال�سيدات وال�سادة

معالي وزير المالية ال�سيد  /محمد ر�ضا �شلغوم
راعي الم�ؤتمر نيابة عن رئي�س الجمهورية
التون�سية � ,أ�صحاب المعالى وال�سعادة  ,ال�سـادة
رئي�س و �أع�ضاء مجل�س االتحاد العام العربي
للت�أمين  ,ال�سـادة أ�عـ�ضـاء االتحاد ر�ؤ�ساء و
مدراء ال�شركات العربية والتون�سية � ,ضـيـوفنـا
الـكـرام ,الحـفـل الكـريم
يطيب لي �أن ا�ستهل حديثي بالترحيب بكم في
بلدكم الثاني تون�س التي تعت ّز با�ستقبالكم متمنيا
لكم طيب الإقامة كما �أود �أن �أ�شكركم على
لقد �إرت�أينا كلجنة تنظيمية �أن تتناول
ح�ضوركم فعاليات هذا الم�ؤتمر ،وا�سمحوا لي
با�سمكم جميعا �أن �أتقدم بكل التحية و التقدير جل�سات البرنامج الثقافي مجموعة من
لفخامة رئي�س الجمهورية التون�سية لتف�ضله المو�ضوعات تن�سجم مع �شعار الم�ؤتمر
برعاية م�ؤتمرنا هذا و الذي ينعقد تحت �شعار  /م�ستهدفين التعرف على:
•الت�أمين الرقمي في العالم:
«التحول الرقمي و�صناعة الت�أمين في
الحا�ضر و الم�ستقبل ماذا يعني ؟
العالم العربي»
•دور التكنولوجيا الحديثة وت�أثيرها
عندما ننظر �إلى �صناعة الت�أمين العربية ف�إننا
على �صناعة الت�أمين و دور �شركات
نتطلع �إليها باعتبارها جزءا هاما من �صناعة
الت�أمين في توفير الحماية الت�أمينية
الت�أمين العالمية ،ون�أخذ في اعتبارنا دائم ًا
باال�ستفادة من الخبرات والتجارب
المتغيرات التي حدثت في بع�ض بلداننا العربية
الدولية و الت�سهيالت التي تقدمها
و التي �أثبتت �أن مواجهة الأزمات و التحديات ال
كبرى �شركات الت�أمين.
يكون �إال ب�إرادة وطنية وبالتعاون على الم�ستوى
•تنظيم �صناعة الت�أمين العربية في
الإقليمي والدولي ،وتبرهن لنا الأحداث التاريخية
ظل التحول الرقمي
الكبرى �أنه بيـن كل مرحلة ومرحلة جديدة توجد
•دور الهيئات اال�شرافية والرقابية
طفرة تحرك الأذهان وتحفز الإبداع وتمهـد
على اعمال الت�أمين في ظل التقدم
ال�سبيل �إلى مرحلة جديدة فدائم ًا ما تكون هذه
التكنولوجي والتحول الرقمي
التحديات هي االختبار الحقيقي للإدارة .فقد
�أ�صبح عالمنا اليوم مختلف ًا عما م�ضى ،في ظـل
•مقيا�س الت�أمين في منطقة ال�شرق
مـا توفـره تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات
الأو�سط و�شمال �أفريقيا
والتي تطل به علينا الأن هي الثورة الرقمية
وجل�سات برنامجنا الثقافي متاحة
وت�أتي قناعتنا ب�أنها من التحديات التي لمناق�شاتكم التي ن�أمل ان تثري
تواجه �صناعة الت�أمين و كل تحدي بمجال مو�ضوعاتها وان تُـزيدنا علما و معرفة.
الت�أمين هو بمثابة فر�صة لتحقيق معدل نمو
وتظل ر�سالتنا ب�أن التعاون والعمل العربي
�أف�ضل حال التعامل معه من خالل الوعي الم�شترك على مواجهة تحديات قطاع الت�أمين
التام به واال�ستعداد لال�ستفادة منه ب�أ�سلوب العربي و تعزيز قدرته التناف�سية ي�ساهم
علمي وعملي .و يتطلب ذلك �ضبط وتح�سين ب�شكل �أف�ضل في تنمية اقت�صاديات بالدنا
ممار�سات ال�سوق و ابتكار المنتجات العربية و يظل نموذجا دافعا نحو تكاملها.
الت�أمينية المنا�سبة واالتجاه نحو كل ما
هو غير تقليدي و الت�أهيل الم�ستمر لكوادر الإخوة والأخوات
ال�صناعة و الخدمات الم�ساندة لها.
في ختام كلمتي ا�سمحوا لي ان اتقدم
و �صناعة الت�أمين ت�شهد با�ستمرار العديد بال�شكر و التقدير لـ
من التحديات الجديدة ب�سبب ما ت�شهده البيئة
•الم�س�ؤولين بالجمهورية التون�سية
العالمية المتغيرة و ي�ساهم التقدم التكنولوجي
لجهودهم نحو ت�سهيل كافة �أمور الم�ؤتمر
في ت�سريع وتيرة هذه المتغيرات.

•ال�سادة الح�ضور ور�ؤ�ساء الجل�سات و
المتحدثين
•�سوق الت�أمين التون�سية ممثلة بالجامعة
التون�سية ل�شركات الت�أمين ،وال�شركة
التون�سية لإعادة الت�أمين “الإعادة
التون�سية” ال�ست�ضافة فعاليات الم�ؤتمر
•ال�سادة اع�ضاء اللجنة التنظيمية للم�ؤتمر
•فريق عمل كل من االمانة العامة
لالتحاد العام العربي للتامين و الجامعة
التون�سية ل�شركات الت�أمين وال�شركة
التون�سية لإعادة الت�أمين “الإعادة
التون�سية” لجهودهم المخل�صة حتى
خروج الم�ؤتمر بال�صورة الم�شرفة التي
نلم�سها جميعا.
•ممثلي ال�صحافة والإعالم لما بذلوه
من جهد لتغطية المراحل التح�ضيرية
و فعاليات الم�ؤتمر.
و �أخيرا و با�سمكم جميعا و با�سم
االتحاد العام العربي للت�أمين �أتقدم
بال�شكر لمعالي راعي الم�ؤتمر لتف�ضله
بافتتاح الم�ؤتمر.
و ّفقكم ال ّلـه في �أعمالكم و تمنياتي
للجميع بالتوفيق،،،
من كلمة ال�سيد الأ�ستاذ  /الأ�سعـد
زروق رئي�س اللجنـة التنظيميـة للم�ؤتمـر
ورئي�س مجل�س ادارة الجامعة التون�سية
ل�شركات الت�أمين حيث رحب بال�سادة

االستاذ االسعد زروق رئيس مجلس ادارة الجامعة
التونسية لشركات التامين آنذاك وممثل سوق التامين
التونسي في االتحاد العام العربي للتامين اثناء القاء الكلمة
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ال�سيد /محمد ر�ضا �شلغوم وزير المالية
ال�سيد  /ماك�س ذكار رئي�س االتحاد العام
العربي للتامين
ال�سيد /عبد الخالق ر�ؤوف خليل االمين
العام لالتحاد العام العربي للتامين
ال�سيدة /لمياء بن محمود الرئي�س المدير
العام للإعادة التون�سية وع�ضو اللجنة
التنظيمية العليا
ي�سعدني با�سمي خا�صة رئي�س اللجنة
التنظيمية للم�ؤتمر العام الثاني
والثالثون لالتحاد العام العربي للتامين
وكل اع�ضاء الجامعة التون�سية ل�شركات
الت�أمين والعاملين بها ان نرحب بكم
جميعا في بلدكم تون�س – تون�س بلد
الح�ضارات والتي نعتز بانتمائنا العربي
وانتمائنا اال�سالمي ,ويطيب لي ان
اتقدم اليكم با�سمي خا�صة وبا�سمي
عبارات ال�شكر والتقدير لتقبلكم دعواتنا
وح�ضوركم المكثف والم�شجع لفاعليات
الم�ؤتمر الثاني والثالثون لالتحاد العام
العربي للتامين ,وهذا الم�ؤتمر له �شعار
يتما�شى مع الظرف الحالي اال وهو
“التحول الرقمي و�صناعة الت�أمين في
الوطن العربي” والذي يقام بمدينة
الحمامات عرو�س الوطن القبلي والمدينة
ال�سياحية بامتياز  ,وبهذه المنا�سبة
�أتوجه بال�شكر الجزيل �إلى ال�سيد/
محمد ر�ضا �شلغوم وزير المالية بتف�ضله
بالأ�شراف علي افتتاحيات فاعليات هذا
الم�ؤتمر  ,وكذلك لمجل�س االتحاد العام
العربي للتامين الختياره بلدنا تون�س
لالحت�ضان هذه التظاهرة المهمة والتي
�ستمكن ونحن مت�أكدون من ذلك من
تبادل التجارب والخبرات والمهارات
للرقي بقطاع الت�أمين العربي واعادة
التامين بالبلدان العربية  ,وات�شرف بهذه
المنا�سبة ان اثني علي االتحاد العام
العربي للتامين بكل مكوناته وال�سيد
االمين العام وال�سيد رئي�س االتحاد
والعاملين به عن الجهود التي يقومون
بها والتي �ساهمت في تفعيل وتوطيد كل
ان�شطة االتحاد وتطوير �صناعة التامين
العربية والى توثيق اوا�صل التعاون
بين �شركات وا�سواق التامين واعادة
العام الخامس والثالثون

الت�أمين العربية ,ون�ؤكد على ان االتحاد
العام العربي للتامين مطلوب واكثر
من �أي وقت م�ضي لمجابهة تحديات
وم�ضاعفة الجهد لمواجهة التحديات
والتن�سيق المتعدد علي جميع الم�ستويات
لال�ستغالل االمكانيات الكبيرة التي
توفرها الطفرة المعلوماتية وكذلك
مجابهة هذه االخطار التي يمكن ان
تعر�ض لها المنظومات المعلوماتية والتي
ينبغي علي قطاع التامين واعادة التامين
والم�ستثمرين والم�شرفين والمراقبين
علي حد �سواء على العمل جانب �إلى
جانب لتخطيط وحماية اثارها وكذلك
الموارد الب�شرية طبقا للمعاير الدولية
في هذا المجال بهدف الم�ساهمة
واال�ستقرار ودفع النمو االقت�صادي في
البلدان العربية ,ان التحول الرقمي �أو
ما يطلق علية بالثورة ال�صناعية الرابعة
والتي ا�صبحت واقع ملمو�سا للأفراد
والم�ؤ�س�سات هي في اال�سا�س نقلة
فكرية ونقلة ح�ضارية ,تغير نظرتنا الى
العالم وتغير طريقة تعاملنا مع اال�شياء
ومع اال�شخا�ص ويتمثل هذا التحول
التكنولوجي ا�ستعماالت وحاجات جديدة
وظهور مزود خدمات مالية جدد و�شبكة
االنترنت و�شبكات اقت�صادية ومعلوماتية
مما يتطلب من �شركات التامين التخلي
عن الطرق التقليدية والتعامل في اتجاه
مزيد من ال�شخ�صنة والتعامل الفردي
ومع اعتماد نماذج اعمال جديدة
لال�ستثمارات ينبغي ان تعتمد من اال�سا�س
علي التطور التكنولوجي المت�سارع
وتح�سين المردودية الفنية من اجل توفير
المواد ال�ضرورية لال�ستثمار المتزايد في
التجديد التكنولوجي والرقمي والذكاء
اال�صطناعي �سواء كان داخل الم�ؤ�س�سة
�أو داخل الم�ؤ�س�سات النا�شئة ,وتبين
التجارب الناجحة ان ت�سونامي الرقمي
ي�صبح مجاال رحبا لتطوير الم�ؤ�س�سة
وتح�سين واجباتها �شرطة اال�ستثمار
في �شيئين ا�سا�سيين اال وهما التجديد
التكنولوجي وكذلك في تكوين الموارد
الب�شرية في اطار ا�ستراتيجيات متعددة
االبعاد ومتكاملة للحا�ضر والم�ستقبل,
وتري الجامعة التون�سية ل�شركات الت�أمين
ان يكون تنظيم هذا الم�ؤتمر مثري لجميع
10

الم�شاركين من البلدان العربية واالجنبية
وان تمكن المداخالت والمحا�ضرات
والحوارات من تقديم اقتراحات عملية
للأحداث طفرة رقمية تمكننا من
التكيف مع ا�ستراتيجيات عملية كثيرة
لتطوير ا�سواق التامين واعادة التامين
العربية واختم هذه الكلمة بمقولة زعيم
�سيا�سي في او�سط القرن الع�شرين والتي
بقيت �صالحة ليومنا هذا حيث قال «من
الأف�ضل ان نم�سك التغير باليد قبل ان
يم�سكنا من رقباتنا» وهو يلخ�ص اهمية
انجاح كل تحول ا�ستراتيجي وكما نتذكر
بيت ال�شاعر التون�سي الكبير ابو القا�سم
ال�شابي «ومن لم يتعلم �صعود الجبال
يع�ش ابد الدهر بين الحفر» كما ال ي�سعني
في ختام هذه الكلمة اال ان �أتوجه بال�شكر
الجزيل �إلى الجامعة التون�سية ل�شركات
التامين واالتحاد العام العربي للتامين
وال�شركات التي �صاحبتنا علي المجهود
الذي قاموا به في اعداد هذه التظاهرة
واتمني لكم جميعا اقامة طيبة في تون�س
والنجاح لهذا الم�ؤتمر.
من كلمة ال�سيد  /ماك�س زكار رئي�س
االتحاد العام العربي للتامين ورئي�س مجل�س
ادارة جمعية �شركات ال�ضمان في لبنان

االستاذ ماكس زكار رئيس مجلس ادارة جمعية شركات
الضمان في لبنان ورئ س االتحاد العام العربي للتامين اثناء
القاء الكلمة

سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

اني ا�شعر بفخر كبير لتولي رئا�سة
االتحاد العام العربي للتامين خالل ال�سنتين
الما�ضيتين ,ان االتحاد العام العربي للتامين
هو االتحاد الأكبر ل�شركات الت�أمين في العالم
حيث ي�ضم � 350شركة تامين واعادة تامين
من  20بلد من منطقة ال�شرق االو�سط.
فهل نعلم نحن اع�ضاء االتحاد مدي
االهمية والت�أثير الكبيرين اللذين ن�ستطيع
ان نحدثهما علي ا�سواق التامين العالمية؟
لقد انكب خالل ال�سنتين الما�ضيتين كل من
الهيئة التنفيذية ومجل�س االدارة في االتحاد
علي االحاطة بكافة جوانب م�ستقبل التامين
في العالم العربي بالن�سبة لأ�سواق الت�أمين
العالمية .ولذلك ا�صبح من الملح المبا�شر
بالقيام بالإ�صالحات الداخلية لالتحاد ولقد
اخذنا القرار ب�إدخال واعتماد مبادئ الحوكمة
تدريجيا �إلى كافة االدارات ,ولو�ضع هذا القرار
مو�ضع التنفيذ بدانا بت�أليف لجنة للتدقيق
الداخلي التي �ستتيح لنا بتحليل االمكانيات
المالية لالتحاد كما الحاجة لموظفين جدد
الذين �سيقودون االتحاد نحو الم�ستقبل .في
هذا ال�سياق فان مجل�سكم الكريم ار�سل ر�سالة
وا�ضحة لكوادر االتحاد من خالل ت�صحيح
او�ضاعهم المالية ب�سبب الت�ضخم الحا�صل في
االقت�صاد الم�صري ,فعندما ي�شعر الموظفون
بالكفاية المادية فان ذلك وال �شك ينعك�س علي
مدي وفعالية عطائهم ونوعيته .اخيرا ومبا�شرة
بعد نهاية هذا الم�ؤتمر فان رئي�س المجل�س
الجديد ال�سيد اال�سعد زروق الذي �سبق واتخذ
القرار بو�ضع خطة ا�ستراتيجية للم�ستقبل,
�سوف يقوم بالتح�سينات ال�ضرورية بعد القيام
با�ستطالع للر�أي عليها مع ال�شركات االع�ضاء.
ان �ضرورة تواجدنا خارج العالم العربي اليوم
ا�صبح حاجة ملحة حيث لم يعد هناك من حدود
للمعرفة التي تف�صل بين ال�شعوب ,هذه المعرفة
التي يجب ان نت�شارك فيها مع اكبر عدد ممكن
من االتحادات العالمية� .أن تواجدكم هنا اليوم
مع اكثر من  1400م�شارك من  51دولة يعك�س
مدي االهمية التي توليها اال�سواق العالمية
لالتحاد العام .ان االتحاد التون�سي قد اختار
العنوان الذي هو هاج�س كافة �شركات الت�أمين
في العالم لتامين نتائج الثورة التكنولوجية.
ان من واجبنا نحن ك�شركات ت�أمين ان
ن�ضع للم�ستهلك اال�س�س وحدود ال�ضمان في
عالم ينحو نحو تقدم تكنولوجيا التوا�صل
ب�سرعة وللأ�سف بحالة من الفو�ضى .من

نقاط البيع عن بعد �إلى جرائم القر�صنة
المعلوماتية فان �شركات الت�أمين العربية
يجب ان تعطي التغطيات المنا�سبة لهذه
االخطار .انه من المهم علي هيئات المراقبة
ان ي�ضعوا اال�سا�س لحماية الم�ضمونين
وهذه يجب ان تكون احدي الخطوات المهمة
التي يتعهد بها االتحاد امام كل المراقبين
العرب .وفي هذه المنا�سبة ا�شكر كل هيئات
المراقبة في بلدنا علي العمل المهني لتالفي
االخطاء وحاالت االفال�س في منطقتنا
العربية .خالفا للعادة اريد اوال ان ا�شكر
الم�شاركين في هذا الم�ؤتمر والذي هو خير
دليل علي ثقتكم بم�ستقبل االتحاد ,و�شكري
اي�ضا يذهب لل�سلطات التون�سية ,الهيئة
التنظيمية وكل ال�شعب التون�سي الذي غمرنا
بحفاوة وحرارة ا�ستقباله في هذا المكان
الرائع .يجب ان ا�شكر الهيئة التنفيذية
ومجل�س االدارة اللذين اظهرا كل الدعم
من خالل التعاطي بملفات لم تخلو احيانا
من ال�صعوبة بمكان .اني �أوجه �شكري
اي�ضا �إلى اميننا العام ال�سيد /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل الذي ومع ثقل الم�س�ؤوليات التي
يتحملها يتابع ب�سال�سة وحزم ومهنية ادارة
االتحاد .كما �أوجه �شكري اي�ضا �إلى كافة
الجنود المجهولين في كوادر االتحاد.
في الختام اتمني لخلفي ال�سيد
اال�سعد زروق كل التوفيق والنجاح بتحمل
الم�س�ؤوليات التي تنتظره.
من كلمة معالي الأ�ستاذ  /محمد ر�ضا
�شلغوم وزير المالية التون�سي

معالي األستاذ  /محمد رضا شلغوم وزير المالية التونسي

ال�سيد ماك�س زكار /رئي�س االتحاد العام
العربي للتامين.
ال�سيد عبد الخالق ر�ؤوف خليل /االمين
العام لالتحاد العام العربي للتامين.
ال�سيد /اال�سعد زروق رئي�س الجامعة
التون�سية ل�شركات الت�أمين.
ال�سيدة  /لمياء محمود رئي�سة ال�شركة
التون�سية لإعادة التامين «االعادة التون�سية»
ال�سيدات وال�سادة الر�ؤ�ساء والمديرين
العموم ل�شركات التامين اعادة التامين
العربية ور�ؤ�ساء الجل�سات  ,ح�ضرات
ال�سيدات وال�سادة الح�ضور الكريم  ,ا�سمحوا
لي في البداية ان �أتوجه بعبارات ال�شكر لكل
من االتحاد العام العربي للت�أمين والجامعة
التون�سية ل�شركات الت�أمين وال�شركة التون�سية
لإعادة التامين علي المجهودات التي بذلوها
في تنظيم م�ؤتمر االتحاد العام العربي
للتامين والذي تحت�ضنه تون�س تحت �سامي
ا�شراف ورعاية ال�سيد رئي�س الجمهورية
الباجي قائد ال�سب�سي.
اني اثمن هذا الح�ضور الهام لكافة
الم�شاركين من الدول العربية والعديد من
البلدان ال�صديقة وال�شقيقة  ,كما اثمن
اي�ضا علي ح�سن اختيار مو�ضوع الم�ؤتمر
لأهميته الم�ستقبلية باعتباره يندرج تحت
�شعار “التحول الرقمي و�صناعة الت�أمين في
الوطن العربي” والذي �سوف يتم تداوله من
خالل المحاور العلمية المطروحة للنقا�ش
بوا�سطة مجموعة ممتازة من المحا�ضرين
وعلي خالل ثالثة ايام من العمل واللقاءات.
كما اعرب عن �سعادته في ان تون�س
تحت�ضن هذه التظاهرة الهامة وتقديم
المناخ المنا�سب وذلك للتقدم في مجال
التحول الرقمي لها وا�ضاف ان قطاع
التامين يلعب دور ا�سا�سيا في المنظومة
المالية دور هاما وذلك في توفير تغطية
االفراد والم�ؤ�س�سات من االخطار المختلفة
وباعتبار هذا الدور الحيوي للقطاع فيجب
النهو�ض بقطاع التامين التون�سي وتح�سين
م�ؤ�شراته والرفع من م�ستوي �أداءه فقد
حظى في خالل ال�سنوات االخيرة بالكثير
من االجراءات اال�صالحية المتكاملة والتي
قد تم االخذ في تنفيذها.
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ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة يمثل التحول
الرقمي والتطور التكنولوجي الذي �سجل في
ال�سنوات االخيرة والذي يتج�سد من خالل
التقنيات العلمية و�أليات الم�ستحدثة تحديا
هاما وفر�صا جديدة ومختلفة لقطاعات المالية
والعديد من القطاعات الأخرى على غرار قطاع
الت�أمين ويجب مواكبة هذه التحوالت والتطورات
وا�ستخدام الفر�ص والدعائم المتوفرة لتح�سين
الم�ؤ�شرات وتقديم الخدمات وتوثيق االجراءات
بكل �شفافية في التعامل ,ان الم�ستحدثات
التكنولوجية التي فر�ضت نف�سها داخل قطاع
التامين بمختلف مكوناته ا�ستطاعت ان تغير
من طبيعة المناف�سة بالنظر لتغير طبيعة ال�سوق
ف�ضال على تغير كبير في �سلوكيات االفراد,
االمر الذي يدعونا الى �ضرورة التفكير في
كيفية تطوير �صناعة التامين العربية في عالم
التكنولوجيا الرقمية والتعامل مع مختلف هذه
التطورات والتقنيات ,وال يخفي عليكم ان هذه
التغيرات الرقمية هي قادرة علي اعادة ت�شكيل
�صناعة التامين حيث �ساهمت من قبل في اعادة
ت�شكيل العديد من المجاالت الأخرى مثل الهاتف
المحمول وغيرها من ال�صناعات المرتبطة
بالتكنولوجيا الرقمية وهو ما ادى حدوث تطور
مذهل في هذه المجاالت ,لذلك ا�صبح التحول
الرقمي هو التحدي الجديد الذي يواجه �شركات
التامين والتي يجب عليها اتباع منهج منظم
وا�ستغالل كافة الإمكانيات والقدرات المتاحة
لو�ضع اال�ستراتيجيات الرقمية الخا�صة بها من
اجل تحقيق التموقع والنجاح في هذا المذهب
الجديد ,وفتح قنوات ت�أمينية جديدة وا�ستحداث

العام الخامس والثالثون

�أليات ت�أمينية جديدة وذلك للو�صول لم�ؤمن لهم
في مختلف المراحل العمرية ,ح�ضرات ال�سيدات
وال�سادة يمثل التحول الرقمي اال�ستراتيجية
التي يجب ان ي�سعي اليها �سواء �شركات الت�أمين
وو�سطاء التامين من اجل تح�سين م�ستوي
الخدمات المتقدمة وذلك با�ستخدام الطرق
الرقمية حيث يح�صل علي الخدمة المطلوبة
ب�شكل اف�ضل بعيد عن الطرق التقليدية وهذا
تقريبا ا�صبح موجود علي م�ستوي جميع
الخدمات المالية في اال�سواق المالية والبور�صة
والمنتجات البنكية �سواء علي الم�ستوي المحلي
�أو الم�ستوي الدولي ,وبالطرق الرقمية الجديدة
يمكن للمعامالت المالية ان ت�صل الى الريف
وت�صل �إلى من لي�س لدية ح�ساب بنكي مبا�شر
حيث يمكنه القيام بهذه العمليات ب�سهولة وهي
احد العنا�صر الهامة والتي يقوم با�ستخدامها
حاليا بع�ض البلدان العربية والأفريقية والذين
قد �سبقونا في ا�ستخدامها في هذا المجال,
كما يمكن ل�شركات التامين تحقيق اهدافها
من خالل الت�سويق الرقمي وايجاد حلفاء جدد
ب�سهولة ومرونة وا�ستحداث منتجات ت�أمينية
متالئمة ومبتكرة وتب�سيط العقود والت�سريع
في اجراءات التعوي�ض بما يتطلب تطوير نظام
معلوماتي ل�شركات التامين يتوافق مع كافة هذه
المتطلبات بما يتطلب العمل على تغير نموذج
العمل والنموذج التقليدي للعالقة مع الم�ؤمن
له ,هذا وت�شير كافة الم�ؤ�شرات والتجارب في
هذا المجال الى وجود فر�ص حقيقية في مجال
نظم المعلومات لم يتم ا�ستغاللها بعد وخا�صة
من قبل �شركات التامين التون�سية والعربية
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ب�صفة عامة على الرغم من ان الرقمنة الكاملة
ل�شركات �ست�أخذ مجاال اجباريا في المرحلة
المقبلة خا�صة مع زيادة التعامل التكنولوجي
والتقليل من العامل الب�شري في العملية الت�أمينية
في المرحلة القادمة ,وفي �صورة عدم ا�ستجابة
ومواكبة �شركات التامين وا�سواقنا العربية
لمثل هذه التطورات واعداد الخطط المنا�سبة
لمواجهاتها فانه من المحتمل ان تفقد هذه
ال�شركات القدرة على المناف�سة وتطوير قدراتها
ل�صالح الم�ؤمنيين الجدد ,فيجب علي �شركات
التامين االخذ في اال�ستعداد لهذا التطور
التكنولوجي المت�سارع ,كما ان العامل القانوني
اي�ضا يوكب هذا التطور اي�ضا بو�ضع الحدود
القانونية للتعاقد االلكتروني وذلك لتوفير
الخدمات ب�صفة مبا�شرة باقل كلفة وبال�سرعة
التي ال تتوفر حاليا لدى ال�شركات التقليدية ,كما
يفتر�ض اي�ضا من ناحية اخري درا�سة الجانب
المتعلق بمدي وجوب مواكبة االطار الت�شريعي
لهذا التطور الهام والمنظم للق�ضاء لمجال
قطاع التامين لمثل هذه الم�ستجدات الم�ستحدثة
من خالل و�ضع القواعد وال�ضوابط ب�شكل يحقق
التوازن بعدم الت�شديد وتوفير الحماية للم�ؤمن
لهم من الجهة الثانية.
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة اجدد في ختام
هذه الكلمة عبارات ال�شكر واالمتنان لمنظمي
هذا الم�ؤتمر العربي الهام الذي يقدم فر�صة
متجددة للقاء بين ممثلي �شركات التامين واعادة
التامين العربية واالجنبية وو�سطاء التامين
ومقدمي الخدمات الت�أمينية والمتداخلين
في هذا المجال لتبادل الم�ستجدات وتكثيف

سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

المعامالت وفر�ص اال�ستثمار في جميع المجاالت
الى لها عالقة بتطوير ا�سواق التامين العربية ,,,
وفقم اهلل في اعمالكم
طبق ًا للنظام الأ�سا�سي لالتحاد ،وبعد االنتهاء
من جل�سة االفتتاح العلنية ،با�شر الم�ؤتمر
�أعماله ،وذلك بعر�ض جدول الأعمال المقترح
من قبل مجل�س االتحاد على النحو التالي:
�أو ًال :جل�سة ال�ش�ؤون الإدارية
 1.1مـرا�سـم انتقال رئا�سـة االتحاد
 2.2ت�شكيـل اللجنـة الإداريــة للم�ؤتمـر
 3.3ت�شكيل مجل�س االتحاد للدورة
2020 – 2018
 4.4موجز قرارات وتو�صيات مجل�س
االتحاد واللجنة التنفيذية خالل
الدورة 2018 - 2016
 5.5ت�شكيل اللجـان الخا�صة بالم�ؤتمر
 6.6تقرير الأمين العام
ثاني ًا :البرنامج الثقافي
ت�ضمن البرنامج الثقافي جل�سات وكالآتي:
 الجل�سة الأولـى  /التحول الرقمي فيالعالم «الحا�ضر والم�ستقبل»
•رئي�س الجل�سة :ال�سيد  /جلـول ع ًيـاد –
رئي�س مجموعة  – VEGAتون�س
المتحـدثـون:
•ال�سيدة � /سوالنج غرناوتي – �أ�ستاذة
بجامعة لوزان – �سوي�سرا SCOR

•ال�سيد  /لورون منتادور – المدير العام
•ال�سيد  /بيبي كا�ستللو – المدير العام
الم�ساعد –  - CCR Franceفرن�سا
–  - GTMOTIVEفرن�سا
وبعد الموافقة على جدول الأعمال �أتخذ
 الجل�سة الثانية  /م�ستقبل �سوق الت�أمينالم�ؤتمر القرارات والتو�صيات التالية:
العربي في ظل التحول الرقمي
•رئي�س الجل�سة :ال�سيدة  /لمياء بن محمود
– رئي�س ومدير عام ال�شركة التون�سية أو ً
ال :جلسة الشؤون اإلدارية
لإعادة الت�أمين «الإعادة التون�سية»
 .1مرا�سم انتقال رئا�سة االتحاد
وفق ًا لن�ص المادة الرابعة ع�شر  /ب  /من
المتحـدثـون:
•الدكتور  /على الوزني – الرئي�س التنفيذي النظام الأ�سا�سي لالتحاد:
•يتولى الأ�ستاذ  /الأ�سعد زروق  -ع�ضو
 مجموعة الخليج للت�أمين – الأردنالمجل�س ممثل �سـوق الت�أمين التون�سية
•ال�سيـد  /كاي وي �شانز – الرئي�س
رئا�سة الم�ؤتمر العام الثاني والثالثين،
وال�شريك الم�ؤ�س�س «للدكتور �شانزالمز
ويكون رئي�س ًا لالتحاد العام العربي
للت�أمين.
كومباني» وم�ؤلف الدرا�سة
 الجل�سة الثالثة  /الف�ضاء االفترا�ضي •ويكون الأ�ستاذ  /ماك�س زكار – ع�ضوالمجل�س ممثل �سوق الت�أمين اللبنانية نائب ًا
«المخاطر وخ�صو�صية البيانات ال�شخ�صية»
للرئي�س.
•رئي�س الجل�سة :ال�سيد  /عبد الخالق
 .2وفق ًا للمادة  / 8 /من الالئحة
ر�ؤوف خليل – الأمين العام – االتحاد الداخلية للنظام الأ�سا�سي يكون ت�شكيل
العام العربي للت�أمين
اللجنة الإدارية للم�ؤتمر على النحو التالي:
•الأ�ستـاذ  /الأ�سعد زروق رئي�س ـ ـ ًا
المتحـدثـون:
ً
مدير
–
بولمان
أندريا�س
�
•ال�سيد /
•الأ�ستـاذ  /ماكـ�س زكـار نائبـا للرئي�س
� – MUNICH REألمانيا
•الأ�ستـاذ  /عبد الخالق ر�ؤوف خليـل
•ال�سيد  /براين بوتكين Global -
الأميـن العـام
Head
of Multinational Finanً
تطبيقا للمادة  – 15/ب  /من النظام
.3
 – cial Lines AIGالواليات المتحدة الأ�سا�سي لالتحاد ً
ووفقا لتر�شيحات �أ�سواق الت�أمين
الأمريكية
العربية قرر الم�ؤتمر ت�شكيل مجل�س االتحاد للدورة
•ال�سيد  /نـزار عيـاد –  2020 / 2018 UPGRADE – CODEعلى النحو التالي:
– فرن�سا

العدد
September -2018
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الع�ضـو الأ�صيـل

الع�ضـو المنـاوب

البلــد
الأ رد ن

ال�سيد  /ماجـد �سميـرات

ال�سيد  /عمــاد الحـجـة

الإمارات

ال�سيد  /خالد محمد البادي

ال�سيد � /صالـح الها�شمـي

البحرين

ال�سيد  /يحيى نور الدين

ال�سيد � /إبراهيم الري�س

تونـ�س

ال�سيد  /الأ�سعـد زروق

ال�سيدة  /لمياء بن محمود

الجزائـر

ال�سيد  /بن مي�سية يو�سف

ال�سيد � /إبراهيــم ك�سالــي

ال�سعوديـة

ال�سيد  /عبد العزيز ال�سدي�س

ال�سيد  /ح�س ــام القنــا�ص

ال�سـودان

ال�سيد  /معاوية ميرغني �أب�شر

�سوريــا

المهند�س � /إيـاد زهـراء

�سلطنة عمان

ال�سيد  /نا�صر بن �سالم البو�سعيدي

-------

العـراق

ال�سيدة  /هيفـاء �شمعـون

-------

فل�سطين

ال�سيد � /أنـور ال�شنطـي

ال�سيد � /أحمد ف�ؤاد م�شع�شع

قطـر

ال�شيخ  /عبد اهلل بن محمد جبر �آل ثاني

ال�سيد  /على �إبراهيم عبد الغني

الكويت

ال�سيد  /خالد �سعود الح�سن

ال�سيد  /نا�صر �سليمان الدربا�سي

لبنــان

ال�سيد  /ماكـ�س زكـار

ال�سيد � /صبحــي الح�سينـي

ليبيـا

ال�سيد  /ب�شير على خالط

ال�سيد � /صالح �أبو عجيلة العجيل

م�صـر

ال�سيد  /عـالء الزهيـري

-------

المغرب

ال�سيد  /يو�سـف الفا�سـي

-------

موريتانيا

ال�سيد � /أحمد ولد �سيد باب

--------

اليمــن

السيد  /طارق عبد الواسع هائل سعيد

ال�سيد  /معت ــز قــولــي

� .4أ�ستمع ال�سادة �أع�ضاء االتحاد �إلى
موجز لأهم القرارات والتو�صيات التي
�صدرت عن مجل�س االتحاد واللجنة التنفيذية لجنـة الن�شـاط الثقافى الت�أميني
 .1الأ�ستاذ  /عالء الزهيري  -مقـرر
خالل الدورة  2018 – 2016و�أعربوا عن
 .2الأ�ستاذ  /إ�يــاد زهراء  -ع�ضـو
تقديرهم للجهد المبذول ولما تم �إنجازه.
 .3الأ�ستاذ � /إبراهيم الري�س  -ع�ضـو
 .5تطبيق ًا لن�ص الفقرة (  - 7ب ) من
الالئحة الداخلية للنظام الأ�سا�سي لالتحاد لجنة �إعداد م�شروع قرارات وتـو�صيـات
�أعتمد الم�ؤتمر ت�شكيل اللجان الخا�صة الم�ؤتمــر
بالم�ؤتمر على النحو التالي:
 .1الأ�ستاذ  /الأ�سعد زروق  -مقـرر
لجنـة مناق�شة تقرير الأمين العـام
 .2الأ�ستاذ  /ماكـ�س زكــار  -ع�ضـو
 .1الأ�ستاذ  /الأ�سعد زروق  -مقـرر
 .3الأ�ستاذ  /عالء الزهيري  -ع�ضـو
 .2الأ�ستاذ  /يو�سف بن مي�سية  -ع�ضو
� .6أ�ستمع ال�سادة �أع�ضاء االتحاد مع
 .3الأ�ستاذ  /خالد �سعود الح�سن  -ع�ضو التقدير �إلى تقرير الأمين العام الذى ت�ضمن
عر�ض للأن�شطة التى قامت بها الأمانة
لجنـة ال�شـ�ؤون المـالية
العامة لالتحاد ب�شكل متميز خالل الدورة
 .1الأ�ستاذ  /طارق عبد الوا�سع  -مقـرر  ،2018 – 2016وذلك بف�ضل ت�ضافر جهود
كل من ال�سادة الأع�ضاء ومجل�س االتحاد.
 .2الأ�ستاذ  /معاوية ميرغني  -ع�ضـو
 .3الأ�ستاذ � /أنور ال�شنطي  -ع�ضـو

العام الخامس والثالثون

-------
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السيد  /عبـد اهلل بشيــر

ثاني ًا :في الشؤون الثقافية التأمينية

�أطلع الم�ؤتمر مع التقدير على الجهود المبذولة
من قبل الأمانة العامة نحو تنفيذ البرنامج
الثقافي لالتحاد للدورة  ،2018 / 2016تحقيق ًا
لأهـداف االتحاد نحـو رفع الم�ستوى العلمي
والفني للعاملين فى �أ�سواق الت�أمين العربية ،كما
قرر ان تكون في مقدمة البرنامج الثقافي للدورة
 2020 / 2018الندوات التالية:
 الت�أمين الزراعي على �ضوء التغيراتالمناخية والأخطار الم�ستجدة
 تطبيق الت�أمين ال�صحي وتحدياته ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة في بناءقواعد البيانات ال�ضخمة و�أدوات التحليل
المتقدمة
 االقت�صاد الت�ضامني االجتماعي فيالبلدان العربية ودوره في تنمية قطاع
الت�أمين العربية.
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

 دليل الحوكمة الر�شيدة للأفرادوالم�ؤ�س�سات والجهات الرقابية
 ال�شمول المالي والت�أمينعلى �أن تقوم الأمانة العامة لالتحاد بتنظيم
في حدود �أربع ندوات هذا بخالف ما يتفق
على تنظيمه من ندوات بين الأمانة العامة
لالتحاد و�أي اتحاد  /جمعية ت�أمين وطنية.
ثالث ًا :تحديد موعد ومكان
المؤتمر العام الثالث والثالثين

مع كل التقدير لأ�سواق الت�أمين التي تقدمت
ال�ست�ضافة الم�ؤتمـر العام القادم ،فقد قرر
الم�ؤتمـر قبـول دعـوة �سـوق الت�أميـن الجزائرية
ال�ست�ضافة الم�ؤتمـر العـام الثالث والثالثين
عام  ،2020على �أن يتم التن�سيق بيـن
الأمانـة العامـة لالتحاد وممثـل �سوق الت�أمين
الجزائرية حول زمان ومكان انعقاده ،وفي
حالة تعذر انعقاد الم�ؤتمر في الجزائر لأية
ظروف ي�ست�ضيفه �سوق الت�أمين الم�صرية.
كمــا يو�صــي الم�ؤتمــر بالآتـــي:
•�أهمية قيام �شركات الت�أمين بتوفير
التغطية الت�أمينية �ضد �أخطار
التقلبات المناخية وتغير المناخ
نظر ًا لأهميتها في عالمنا العربي.
•دعوة �شركات الت�أمين اال�ستمرار
في ا�ستحداث منتجات يتم ت�سويقها
�إلكتروني ًا في �ضوء التحول لتطوير
منتجاتها لتتالءم مع المتطلبات
والإمكانيات المادية للمواطن.
•الت�أكيد على �أهمية الت�أمين متناهي
ال�صغر واال�ستفادة من �إمكانيات
نموه وابتكار طرق وقنوات ت�سويق
بديلة باعتبارها �أهم ال�سبل لن�شره
ومنا�شدة جهات الرقابة �أن تعمل
باتجاه تهيئة بيئة ت�شريعية منا�سبة
لتطوير �سوق الت�أمين متناهي
ال�صغر واال�ستفادة من التجارب
الإقليمية والدولية في هذا ال�ش�أن
والعمل باتجاه �إيجاد �شهادات علمية
عليا في مجال الت�أمين التكافلي.

االستاذ /مجدي فرغل االمين العام المساعد لالتحاد العام
العربي للتأمين اثناء إلقاء التوصيات

•�إعادة ا�ستراتيجية م�ستقبلية ومتطورة
لأعمال االتحاد مت�ضمنه ت�صورات
للحوكمة مع تعديل وتنقيح هذه
اال�ستراتيجية.
• العمل على ا�ستعادة الطاقة
اال�ستيعابية لأعمال المجمع العربي
لإعادة الت�أمين وتكثيف الجهود
الت�سويقية مع ال�شركة المديرة
للمجمع.
•ي�ؤكد الم�ؤتمر على �ضرورة زيادة
تبادل المخاطر والخبرات على
�شكل �أو�سع بين الأ�سواق العربية بما
يخدم �صناعة الت�أمين العربية.
•االعتماد على الطاقات اال�ستيعابية
ل�شركات �إعادة الت�أمين العربية �أو ًال
قبل اللجوء �إلى الأ�سواق الأجنبية
منع ًا من ت�سرب �أق�ساط �إعادة
الت�أمين �إلى خارج المنطقة العربية
مع التو�صية ب�إعداد درا�سة عن �سبب
ت�سرب الأق�ساط من خارج �أ�سواق
الإعادة العربية.
•�أهمية النظر �إلى التحديات التي
تواجه �صناعة الت�أمين العربية
باعتبارها فر�ص لتحقيق معدالت نمو
�أف�ضل ،من خالل الوعي التام بهذه
التحديات واال�ستعداد لال�ستفادة
منها وتطوير خطط عملها وتحديثها
باال�ستعانة بالتجارب المماثلة
واال�ستمرار في ت�أهيل الكوادر
الب�شرية للقيام بهذا الدور.

•يو�صي الم�ؤتمر العام ب�إر�سال
برقية �شكر وعرفان لفخامة رئي�س
الجمهورية التون�سية لتف�ضله بو�ضع
الم�ؤتمر العام تحت رعايته.
 �إن الم�ؤتمر العام الثاني والثالثينلالتحاد ،وهو ينهي �أعماله ال ي�سعه �إال
�أن يتقدم بال�شكر �إلى:
 فخامة رئي�س الجمهورية التون�سيةلتف�ضله بو�ضع الم�ؤتمر تحت رعايته.
 مجل�س االتحاد للدورة / 2016 2018علـى مـا بذلوه من جهد خالل
العامين الما�ضيين.
 ال�سـادة المتحدثين في البرنـامجالثقافـي لما بذلوه من جهد لإثراء
فعاليات الم�ؤتمر.
 ال�سـادة �أع�ضاء االتحاد و�ضيوفالم�ؤتمر لحر�صهم على الح�ضور
والم�شاركة في هذا التجمع العربي
الدولي.
 اللجنة التنفيذية العليا للم�ؤتمرو�أع�ضاء اللجنة التنظيمية وجهاز
الأمانة العامة لالتحاد العام العربي
للت�أمين و�سوق الت�أمين التون�سية
والجامعة التون�سية ل�شركات الت�أمين
وال�شركة التون�سية لإعادة الت�أمين
«الإعادة التون�سية» لجهودهم في �سبيل
�إنجاح �أعمال هذا الم�ؤتمر.
 جميع و�سائل الإعالم المقروءةوالمرئية والم�سموعة العربية والدولية
لحر�صهم على تغطية فعاليات الم�ؤتمر.
 جميع �أجهزة الجمهورية التون�سيةو�شعبها ،لحر�صهم على �أن يحظى
الم�ؤتمـر بكل رعاية وكرم وت�سهيل
للإجراءات.
•كما قرر الم�ؤتمر رفع برقية �شكر
لفخامة رئي�س الجمهورية التون�سية
لتف�ضله برعاية الم�ؤتمر.
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إعداد

إياد محمد محفو ظ
رئيس قسم دائرة تعو يضات
التأمينات العامة
شركة التأمين الوطنية  -األردن

أثر تطبيق
المقدمة
ا�صبحت تكنولوجيا لمعلومات عن�صر
ا�سا�س ًيا ومه ًما فى المنظمات ال�صغيرة
والكبيرة لغر�ض مواجهة كافة الظروف
وكذلك انجاز االعمال ب�شكل كف ؤ� ودقيق
وب�شكل �سريع وكذلك مواجهة ظروف
المناف�سة ،زادت اهمية تكنولوجيا المعلومات
فى الع�صر الحالى ع�صر ثورة المعرفة
والمعلوماتية واالت�صاالت و�أدت هذه النقلة
النوعية الحادة الناجمة عن التطور ال�سريع
فى تكنولوجيا المعلومات ى�إلى اختراق هذا
التقدم التكنولوجى والمعلوماتية مو�ضع
القلب فى منظومة المجتمع ،وقد انعك�ست
هذه النقلة على االفراد والم�ؤ�س�سات
الر�سمية وغير الر�سمية فاالنفجار المعرفى
والتكنولوجى وثورة االت�صاالت والتوا�صل
مع ال�شعوب تزداد يوما بعد يوم ،وكل ذلك
فر�ض وجود �ضرورة االعداد له وهذه
ال�ضرورة اليوم ال تتمثل فقط فى الزيادة
االنتاجية للتكنولوجيا �أو المعرفة واي�ض ًا فى
�إعداد الكوادر الب�شرية الم�ؤهلة للتعامل مع
تحديات ومتغيرات الع�صر.
وي�شهد العالم حاليا تطورا هائال و�سريعا
فى كافة المجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية

الخدمات التأمينية األلكترونية فى تعزيز
الميزة التنافسية لشركات التأمين
واالجتماعية والتقنية والذى انعك�س بدوره
على طبيعة حياة االفراد والمنظمات والدول
وفر�ض �شروط ًا و�آليات عمل مختلفة و�أدى �إلى
ا�ستخدام موارد حديثة ومتنوعة ومن ذلك
موارد المعلومات المعرفة فلم تعد �شروط
تحقيق الميزة التناف�سية وعنا�صرها فى
العقود مقبوال فى االلفية الثالثة ويظل تميز
القرن الحادى والع�شرين من خالل "قدرات
االن�سان و�صنعه" ويمثل موردها اال�سا�سى
المعلومات والمعرفة ومعيارها االنفاق على
التطوير والبحث العلمى والتعليم والتدريب
واالهتمام بالموارد الب�شرية التى تعتبر يدها
�شعلة ثورة علمية هائلة لم ي�سبق لها مثيل
فى التاريخ ،وهذه الثورة تحمل فى طياتها
�أهم المتغيرات وهى الثورة التكنولوجية
واالت�صاالت واالتجاه الى تكوين كيانات
اقت�صادية كبيرة حيث ا�صبحت تكنولوجيا
المعلومات تحظى ب�أهمية كبيرة بالن�سبة
لمنظمات االعمال �إذ �إن التعقيد البيئى
والمناف�سة الحادة والتغيير ال�سريع فى
حاجات ورغبات العمالء دفع هذه المنظمات
للعمل على رفع م�ستوى كفائتها وفاعلية �أدائها
ل�ضمان تحقيق �أهدافها فى الريادة والتمييز.

وا�صبح ب�إمكان المنظمات ب�شكل خا�ص
تبنى المفاهيم اال�سا�سية لتكنولوجيا
المعلومات وا�ستخدام الأدوات والو�سائل
الالزمة لالبتعاد عن ال�صيغ التقليدية فى
العمل واحداث تغيير �أف�ضل فى الخدمات
المقدمة للعمالء.
و�شهدت القطاعات الخدمية ب�صورة عامة
ت�سارعا فى ال�سنوات االخيرة فى مجال
تطبيق التكنولوجيا الحديثة التى ت�ؤدى الى
احداث تحول جذرى فى العمل وال �سيما مع
بداية التطور التكنولوجى ال�شامل فى تقديم
الخدمات.
وب�إعتبار قطاع الت�أمين يعد من �أهم
القطاعات الخدمية فى منظمات االعمال
فقد ظهرت الحاجة م�ؤخرا الى �ضرورة
تطوير العمليات فى �شركات الت�أمين لتواكب
التوجه العام فى ا�ستخدام التكنولوجيا
ك�إ�ستراتيجية جديدة بحيث ت�ساهم ب�شكل
كبير فى تطوير وتح�سين جودة الخدمات
التى يتم تقديمها للعمالء ب�سهولة وي�سر
وب�أقل وقت ومجهود وللم�ساهمة فى تحقيق
اكبر قدر من الميزة التناف�سية لل�شركة.

بحث مقدم للم�شاركة فى جائزة البحوث الخا�صة بالم�ؤتمر العام الثانى والثالثون لالتحاد العام العربى للت�أمين

مشكلة البحث:

اهداف البحث:

لقد ادت الثورة المعلوماتية فى التكنولوجيا
وو�سائل االت�صاالت الى تحول كبير فى هيكلة
االقت�صاد العالمى ،وفى ظل التطورات
العالمية الحديثة فقد ا�صبح دور الأمم
ومكانتها رهن بمدى �سيطرتها على االبتكار
العلمى والتكنولوجى الذى يعتمد �أ�سا�سا
على االطر التنظيمية والم�ؤ�س�سية والتعليم
والتدريب والعناية بالبحث العلمى .فلقد
ا�صبح العالم فى قب�ضة التطورات التقنية
وريادة تكنولوجيا المعلومات ،وانعكا�س
ذلك على البنى الم�ؤ�س�سية فى المجتمعات
وانماط الإنتاج والروابط الدولة ،فهو �أمر ذو
�أبعاد تراكمية طويلة الأمد.
ومن هنا تبرز م�شكلة الدرا�سة من �أهمية
تقديم الخدمات االلكترونية كمتطلب
�ضرورى لرفع كفاءة وفعالية الخدمات
الت�أمينية فى �شركات الت�أمين ا�ستجابة
للتطورات العلمية والتقنية والمعلوماتية من
خالل ا�ستيعاب وا�ستثمار وتوظيف التقنية
الحديثة فى كافة ان�شطتها ،حيث ت�سعى هذه
الدرا�سة �إلى التعرف على واقع التحول الى
الخدمات الت�أمينية االلكترونية فى �شركات
الت�أمين.

تهدف الدرا�سة �إلى تحديد �أثر تطبيق
الخدمات الت�أمينية االلكترونية فى تعزيز
الميزة التناف�سية ل�شركات الت�أمين من
خالل النقاط التالية:
 تو�ضيح ماهية الخدمات التامينية. تو�ضيح ماهية الخدمات االلكترونية. تو�ضيح ماهية الميزة التناف�سية. تو�ضيح مدى �إ�سهام الخدمات االلكترونيةفى تعزيز الميزة التناف�سية ل�شركات
الت�أمين.
 متطلبات تطبيق الخدمات االلكترونية فى�شركات الت�أمين
 م�شاكل تطبيق الخدمات االلكترونية فى�شركات الت�أمين.
�أهمية البحث:
تهدف هذه الدرا�سة الى ت�سليط ال�ضوء
على دور الخدمات االلكترونية التى تقدمها
�شركات الت�أمين فى تعزيز الميزة التناف�سية
لل�شركات ،وذلك للوقوف على مدى �إدراك
ووعى الم�س�ؤولين فى �شركات التامين

باهمية التعامل مع هذا التطور التكنولوجى
وت�أثيره فى اختيارات العمالء لما توفره من
ت�سهيل لالعمال والوقت والجهد وتح�سين
كفاءة العمليات االدارية داخل ال�شركات
و�سهولة الو�صول الى المعلومات فى اى
وقت دون جهد مما ي�ساعد على ت�سيير
مختلف الم�شاكل على م�ستوى ان�شطتها،
ولعل ذلك مرهون بالتحوالت االقت�صادية
الكبيرة والتغيرات الملحوظة على م�ستوى
االقت�صادات العالمية ،وقطاع الت�أمينات
ب�صفة خا�صة.
فالمتابع ل�سوق الت�أمين الأردنى يالحظ
ظهور مناف�سة �شديدة بين ال�شركات �أدت
ب�إدارات ال�شركات �إلى اعطاء عامل المناف�سة
الحيز الأكبر من االهتمام ،وا�ستبعاد
التخطيط العقالنى والر�شيد فى التركيز
على جوانب �أخرى كالميزة التناف�سية
لل�شركة وتطوير عملياتها بما يتنا�سب مع
التطور التكنولوجى الهائل ال�سائد بالعالم
ككل والذى بدوره ي�ؤدى للمناف�سة بقوة عن
طريق التميز بجودة الخدمات التى تقدمها
ب�سهولة وي�سر لعمالئها.
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المبحث االول:
مفاهيم حول خدمة التأمين

االطار المفاهيمى للخدمات الت�أمينية تنوعت وتعددت اخلدمات الت�أمينية التى
تتوفر لدى �شركات الت�أمني بتنوع وتعدد
مقدمة الف�صل الأول:
املخاطر حمل الت�أمني والتى تو�صف
بالالحمدودة وهذا ما جعلها تنفرد بجملة
�أ�صبح الت�أمني من �أهم �أجزاء قطاع اخلدمات من اخل�صائ�ص التى متيزها عن االن�شطة
املالية حتى �أ�صبح يطلق عليه " �صناعة االقت�صادية الأخرى.
الت�أمني" فالت�أمني م�شتق من كلمة الأمن �أى
نشأة خدمة التأمين:
طم�أنينة النف�س حيث يعطى للم�ؤمن له راحة
�سوف نقوم بالتطرق فى هذا اجلزء �إلى كل
بال اجتاه اخلطر امل�ؤمن �ضده فهو حتويل
من عوامل ظهور خدمة الت�أمني وكذا مراحل
عبئ اخلطر بخ�سارة قليلة م�ؤكدة وهى ق�سط
تطورها ونظر ًيا:
الت�أمني مقابل خ�سارة كبرية غري م�ؤكدة،
كما ان التامني فى الأ�صل هو تعاون وتكافل مراحل التاريخية لن�ش�أة التامين:
•�إذا كان الت�أمين �صورة من �صور التكافل
بني جمموعة معينة معر�ضة لنف�س اخلطر
فلنا ان نت�صور ظهور تطبيقاته الأولية
وهذا ما يجهله الكثريين من املتعاملني مع
من فجر الح�ضارة االن�سانية
�شركات الت�أمني ،كما �أن الت�أمني م�صدر من
•�إن مو�ضوع الت�أمين قديم ويدعى بع�ض
م�صادر تكوين ر�ؤو�س �أموال �إذ تعترب وظيفة
الكتاب �أنه قد عرف ب�صيغته المعا�صرة
اال�ستثمار من بني وظائف �شركات الت�أمني،
منذ ايام الإغريق� ،إذ كان المحاربون
كما �أنه يقلل من ظاهرة الت�ضخم وهذا من
عندئذ يجتمعون للم�ساهمة ب�أق�ساط فى
خالل امت�صا�ص ال�سيولة بني �أفراد املجتمع
�صندوق يقوم بتعوي�ض �أ�سرة الجندى
وبالتالى تخفي�ض ميولهم اال�ستهالكى ،كما
القتيل.
للت�أمني فوائد اجتماعية كمحاربة البطالة
•قيل ان الفينيقيون عرفوا التامين
والعجز واملر�ض والفقر الذى قد يلحق
البحرى ب�صيغة م�شابهة لما �سبق وقد
بامل�ؤمن لهم باال�ضافة �إلى ان الت�أمني يجعل
عا�شوا نحو �ألفى �سنة قبل الميالد
ومن الثابت �أن الت�أمين بال�صورة التى
كل �شخ�ص ال يرتدد باتخاذ قرار ا�ستغالل
نعرفها اليوم كان معروفا فى اوربا وقد
�أمواله وا�ستثمارها ونف�س ال�شئ للمقرت�ض
كان فى مدينة فالندرز االيطالية �شركة
وللبنك �إذ ميكن تقدمي البنوك يد العون
متخ�ص�صة فى الت�أمين فى �أوائل القرن
لأ�صحاب امل�شاريع ما دام القر�ض م�ؤمن.
الرابع ع�شر الميالدى.
�إن التامني حاجة �ضرورية خلقت مع خلق
•وتعود �أول وثيقة ت�أمين بحرى �إلى نحو
االن�سان جندها فى اى مكان واى زمان �إال
�سنة  1348ميالدية ويقال �أن اول
قطاع التامني متطور فى بلدان دون االخرى
ت�أمين �ضد الحريق ظهر فى ايطاليا بعد
ح�سب توفر موارد املتاحة ل�شركات التامني
�سنة  1666ميالدية وهى ال�سنة التى
�شهدت حريق لندن الذى �أتى على اكثر
�إذ يعرت �سوق الت�أمني العربى من بني �أ�ضعف
المبانى فى تلك المدينة حيث احرق
اال�سواق الت�أمينية بالعامل كما ان هذا القطاع
اكثر من � 3أالف م�سكن و  100كني�سة
ي�شري بالتطور امللمو�س املقابل للتطور العاملى
" "4ولم تظهر �شركة ت�أمين الحياة فى
فى هذا القطاع.
انكلترا �إال فى �سنة  ،1699كما ظهرت
اول �شركة ت�أمين فى الواليات المتحدة
االمريكية فى �سنة 1752والتى �أ�س�سها
العام الخامس والثالثون
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بنيامين فراكلين والذى �صار بعدئذ
رئي�سا للواليات المتحدة.
•ظهر الت�أمين على الحياه فى انجلترا غير
ان هذا الت�أمين ظل فترة طويلة منظورا
كعمل مناف للأخالق ولذلك حرم فى
فرن�سا ب�أمر لوي�س الرابع �سنة 1981
ووجد معار�ضة من كبار فقهاء القانون
الفرن�سى القديم ،فقد �أبرمت وثيقة من
هذا النوع فى لندن عام  1583بمبلغ
تامين قدره  383جنيه ا�سترلينى.
•فى القرن التا�سع ع�شر ظهر الت�أمين
على الم�س�ؤولية على �أثر ا�ستعمال الآالت
وتقدم الموا�صالت وما �أدت �إليه من
ازدياد المخاطر وكثرة دعاوى الم�س�ؤولية
عن اال�صابات التى تحدث للغير .على
هذا النحو عرف الت�أمين على الم�س�ؤولية
عن حوادث التى تقع للعمال فى ال�صناعة
وعن حوادث العربات وعن حوادث
ال�سيارات وت�أمين الم�س�ؤولية المقاول
والمهند�س المعمارى وغيرها من �صور
تامين الم�س�ؤولية.
نشأة خدمة التأمين بالبالد العربية:

وجد الت�أمني فى اال�سالم منذ �أوائل القرن الثانى
فى الع�صر اال�سالمى وذلك باتفاق متبادل من
قبل امل�سلمني العرب عن تو�سيع جتارتهم �إلى
�آ�سيا �أى امل�ساهمة بر�صد مبلغ ق�صد تغطية
حوادث م�ؤ�سفة �أو �سرقات على امتداد الرحالت
البحرية املتعددة .انتهى الق�ضاة امل�سلمون �إلى
�أن الت�أمني فى اال�سالم يجب �أن يكون قائما
على مبادئ التبادل والتعاون و�أن يكون �شامال
لعنا�صر امل�س�ؤولية امل�شرتكة والت�أمني املتعاون
وامل�صلحة امل�شرتكة والت�ضامن.
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والأعراف والقواعد القانونية التى يتم
مفاهيم حول الخدمة التأمينية:
عر�ضها و �إنتاجها ب�شكل يتوافق على
�أرت�أينا �أن نقدم مفهوم كل من اخلدمة
توجهات الزبون التخاذ القرارات املالية
واخلدمة املالية قبل التطرق �إلى مفهوم
الر�شيدة ومن بني �أنواع اخلدمات املالية:
اخلدمة الت�أمينية:
(خدمة الت�أمني ،اخلدمة امل�صرفية كالتوفري
تعريف الخدمة وخ�صائ�صها:
واالقرتا�ض خدمة ا�ستثمار الأموال)
•يعرف  Kotlerاخلدمة على انها "�أى تعريف الت�أمني� :سوف نحاول تقدمي مفهوم
ن�شاط �أو اجناز �أو منفعة يقدمها الت�أمني اللغوى واال�صطالحى والفقهى
طرف ما لطرف �آخر وتكون �أ�سا�سا والقانونى فيما يلى:
غري ملمو�سة وال ينتج عنها �أى ملكية،
�إنتاجها وتقدميها قد يكون مرتبطا �أ) الت�أمني لغة :الت�أمني " ُلغة من" أُ� ّمنُ ،
والأمن �ض ّد اخلوف ،وهو يعني ُ�سكونُ القلب
مبنتج مادى ملمو�س �أو غري ملمو�س"
واطمئنانه وثقته.
•�أما  Bitner&Zetamlفقد عرفا بب�ساطة
�أن اخلدمات :عبارة عن �أفعال ،عمليات قيل:
واجنازات �أو �أعمال.
" َو� ْأ�ص ُل ال ْأمن َط َم�أ ِن ْين َة النفْ�س َوز َوال
َ
الخ ْو ِف ،وال ْأمن وال َأما َن َة وال َأمان ِفي الأ�صل
•بينما التعريف الوا�سع الذى قدماه
يتما�شى مع تعريفهم الب�سيط وهو َم َ�صا ِدرَ ،و ُي ْج َج ُل الأمان تَا َر ًة �أ�سما للحالة
�أن " اخلدمات تت�ضمن كل االن�شطة ا ِلتي َي ُكونِّ َعل ْي َها ا ِال ْن َ�سان ِفي الأمن وتارة
ن�سان"
االقت�صادية التى خمرجاتها لي�ست ا�س ًما ملِا ُي ؤُ� ّمنُ َعل ُي ِه ا ِلإ َ
مادية وهى ب�شكل عام ت�ستهلك عند ب) الت�أمني ا�صطالحا :تعددت تعاريف
وقت انتاجها وتدم قيمة م�ضافة (مثل خدمة الت�أمني والتى اخرتنا منها ما يلى:
الراحة وال�صحة والت�سلية واخت�صار
 -1التامني عبارة عن خدمة تابعة للقطاع
الوقت ...الخ) وهى ب�شكل �أ�سا�سى غري
االقت�صادى الثالث �أى "قطاع اخلدمات"
ملمو�سة مل�شرتيتها الأول"
 -2الت�أمني عبارة عن اتفاق يلتزم مبقت�ضاه
هناك �أربع خ�صائ�ص �أ�سا�سية للخدمة تتمثل
الطرف االول (امل�ؤمن) �أن ي�ؤدى للطرف
فى �أن اخلدمة غري ملمو�سة �أى �أنها ال ميكن
ر�ؤية اخلدمة� ،أو تذوقها �أو االح�سا�س بها �أو
�سماعها قبل �شرائها لذلك فان مهمة املقدم
للخدمة (البائع) هى جعلها ملمو�سة بطريقة
�أو باخرى كما �أنها تتميز بالتالزم �أى ال ميكن
ف�صل اخلدمة عن مقدمها �سواء كان املقدم
�شخ�صا �أو �آلة �أما اخلا�صية الثالثة وهى تباين
اخلدمة �أى ان نوعية اخلدمة تعتمد على من
يقدمها وكذلك على الوقت واملكان والكيفية
التى تقدمها اما امليزة الرابعة والأخرية هى
�أن اخلدمة �سريعة التلف يعنى عدم �إمكانية
تخزينها �أو بيعها �أو ا�ستخدامها الحقا.

الثانى (امل�ؤمن له) و � /أو (امل�ستفيد) الذى
ا�شرتط الت�أمني ل�صاحله مبلغا من املال
�أو ايرادا �أو مرتبا �أو اى عو�ض مالى �آخر
(مبلغ الت�أمني) فى حال وقوع احلادث �أو
حتقق (اخلطر) املبني بالعقد وذلك مقابل
(ق�سط) �أو اى دفعة مالية �أخرى ي�ؤيدها
امل�ؤمن له للم�ؤمن.
 -3الت�أمني �أ�سلوب �أو نظام يهدف �إلى
حماية الأفراد واملن�ش�آت من اخل�سائر املادية
املحتملة نتيجة حتقق خطر امل�ؤمن �ضده
وذلك عن طريق حتويل عبء هذا اخلطر
�إلى امل�ؤمن الذى يتعهد بتعوي�ض امل�ؤمن له �أو
امل�ستفيد عن كل �أو جزء من اخل�سائر املادية
املحققة وذلك فى مقابل ان يقوم امل�ؤمن له
بدفع ق�سط �أو �أق�ساط دورية حتت�سب وفقا
لأ�س�س ريا�ضية و �إح�صائية معينة.
ج) التعريف الفقهى للت�أمين:
يعرف الفقيه  Planiolالت�أمني على �أنه
عقد مبقت�ضاه يتح�صل امل�ؤمن له على تعهد
من امل�ؤمن ب�أن يقدم له مبلغا من املال فى
حالة وقوع خطر معني مقابل دفع ق�سط �أو
�إ�شرتاك م�سبق.
�أما الفقيه  Sumienيعرف الت�أمني ب�أنه
عقد يلتزم مبقت�ضاه �شخ�ص وي�سمى امل�ؤمن
بالتبادل مع �شخ�ص �أخر وي�سمى امل�ؤمن له

تعريف اخلدمة املالية :هى جمموعة من
املهارات ال�شخ�صية وامللتزمات املادية
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ب�أن يقدم لهذا االخري اخل�سارة املحتملة
نتيجة حدوث خطر معني ،مقابل مبلغ معني
من املال يدفعه امل�ست�أمن �إلى امل�ؤمن لي�ضيفه
�إلى ر�صيد اال�شرتاك املخ�ص�ص لتعوي�ض
االخطار.
اما فقهاء العرب فقد انق�سموا �إلى ق�سمني:
الفريق االول يبدو مت�أثر بالفقه الفرن�سى
والذى عرف الت�أمني ب�أنه عقد ي�أخذ فيه
امل�ؤمن على عاتقه طائفة معينة من الأخطار
حمتملة الوقوع يرغب امل�ؤمن له �أن ال يتحملها
منفردا مقابل �أن يدفع هذا الأخري ق�سطا �أو
ا�شرتاكا حمددا� ،أما الفريق الثانى يعرف
الت�أمني بانه عمليه فنية تزاولها هيئات منظمة
مهامها جمع �أكرب عدد من املخاطر املت�شابهة
ويتحمل امل�ؤمن عن طريق املقا�صة �أعباء
هذه املخاطر وفقا لقوانني .االح�صاء وبذلك
يتح�صل امل�ؤمن له �أو من يعينه فى حالة حتقق
اخلطر (امل�ؤمن له) على تعوي�ض مالى.
د) مفهوم القانونى لخدمة الت�أمين:
الت�أمني عند علماء القانون نوع من �أنواع
العقود التى تربم بني طرفني حتكمه مبادئ
و�أ�س�س فنيه وقانونية ي�سمى �أي�ضا بوثيقة
الت�أمني.
التعريف القانونى لعقد الت�أمين �أو
وثيقة الت�أمين
�إن وثيقة الت�أمني ما هى �إال عقد بني طرفني
الأول (امل�ؤمن ) والطرف الثانى (امل�ؤمن له)
حيث يتعهد الطرف الأول بتعوي�ض الطرف
الثانى عن ما يلحق به ال�ضرر �أو تلف لأمالك
امل�ؤمن عليها ،لقاء دفع الطرف الثانى ق�سطا
ينفق عليه ويجب �أن ال يتعار�ض الت�أمني مع
القانون و �إال ي�صبح عقد الت�أمني باط ًال
تعريف القانون الأردنى:

َ
�ضد ُه� ،أو َ
ني بال َعقْد
حت ُقق املُ َب ّ
احلا ِد ِث املُ� ْؤمن ْ
َو َذ َ
اط َد ْورِية
م ّد ٍد �أو �أَ ْق َ�س ٍ
بلغ حُ َ
لك ُمقابل َم ٍ
حتى يتم ابرام عقد الت�أمني البد من توفر
ُي�ؤ ِد ّي َها املُ� َؤمن ل ُه �إلى املُ�ؤ ّم ِن.
عدة �أطراف مذكورة فيما يلى:
�إجراءات عقد الت�أمين:
 -1الم�ؤمن:
عند رغبة �أى �شخ�ص فى القيام بعملية
الت�أمني البد له من القيام بالعديد من هو الطرف الأول فى عقد الت�أمني والذى
يتعهد بدفع مبلغ التعوي�ض �إلى الطرف
الإجراءات مثل:
 -1تقديم طلب من قبل ال�شخ�ص الذى الثانى فى حالة وقوع اخلطر ،وميكن ان
يرغب فى التامين �إلى الم�ؤمن (�شركة يكون امل�ؤمن فرد ًا �أو جمعية تعاونية �أو �شركة
الت�أمين) ويكون ذلك بملء ا�ستمارة طلب م�ساهمة �أو غري ذلك.
الت�أمين وهى عبارة عن نموذج معد من  -2الم�ؤمن له:
قبل �شركة الت�أمين.
هو الطرف الثانى فى عقد الت�أمني،
� -2إ�صدار عر�ض ت�أمينى وهو عبارة عن وامل�ستفيد من عقد الت�أمني فى حاالت كثرية
كتاب يحتوى على �شروط الت�أمين و�سعر
حيث تدفع �شركة الت�أمني له مبلغ التعوي�ض
الت�أمين المقترح من قبل �شركة الت�أمين
لتقوم الم�ؤمن له طالب الت�أمين باالطالع امل�ستحق فى حالة وقوع اخلطر.
عليها قبل ا�صدار العقد للت�أكد من  -3الم�ستفيد:
مالئمتها لمتطلباته ،لكن هذا اال�شعار
هو ال�شخ�ص الثالث الذى ين�ص بوا�سطته
ال يلزم �شركة الت�أمين بالتزامها ما لم
عقد الت�أمني �أن يدفع امل�ؤمن مبلغ الت�أمني له
ي�صدر عقد الت�أمين.
عند وقوع اخلطر.
� -3إ�صدار وثيقة الت�أمين بعد ايجاب
الطرفين اى بعد موافقة طالب الت�أمين  -4ال�شئ �أو ال�شخ�ص مو�ضوع الت�أمين:
على �شروط �شركة الت�أمين وقبول ال�شركة هو من يكون معر�ضا للخطر امل�ؤمن �ضده،
بتغطية الخطر ،تقوم ال�شركة بتحرير (ممتلكات� ،أ�شخا�ص) وقد يكون امل�ؤمن
وثيقة الت�أمين وتوقيعها ومن ثم ت�سليمها نف�سه (ت�أمني احلياة).
للم�ؤمن له الذى هو بدوره ي�ؤيد ت�سلمه
 -5ق�سط الت�أمين:
�إياها بدفع ق�سط الت�أمين الم�ستحق.

�أطراف عقد الت�أمين والتزامتهم:

من خالل التعاريف ال�سابقة ن�ستخل�ص �أن
اخلدمة الت�أمينية هى " ذلك املنتج �أى الوعد
بالتعوي�ض فى حال حتقق اخلطر (الذى
تقدمه �شركات التامني) امل�ؤمن (للم�ؤمن
لهم) العمالء (والتى ت�ؤدى �إلى ا�شباع
حاجاته ورغباته املتمثلة فى تغطية خ�سائر
الأخطار املحتملة وقوعها م�ستقبال).

عرفت املادة  920من القانون املدنى الأردنى
الت�أمني ب�أنهَ :ع ْق ُد َي ْل ِتز ْم ب ِه املُ� ْؤمنُ �أن ُي�ؤدّىَ
�إلى املُ�ؤَ ْمن لهُ� ،أو �إلى املُ ْ�س َت ِفيد الذى رُ
ا�شت َط
املال �أو �إ َيرا ْدا
الت� ِأم ُني ِل َ�صالحِ ِ ِه َم ْبل ًغا ِمنَ ِ
ايل � َآخ َر في َحال ِة ُو ُقو ِع
ُمر ِت ًبا �أو � ّأي َع َو ٍ�ض َم ِ
العام الخامس والثالثون
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يعرف الق�سط ب�أنه املبلغ الذى يدفعه امل�ؤمن له
�شهريا �أو �سنويا ح�سب االتفاق بني الطرفني �أو �أن
يتم دفع الق�سط مرة واحدة فقط عند التعاقد.
 -6الخطر:
اخلطر �آمر غري مرغوب فيه يخ�شى االن�سان
وقوعه ويطلق عليه املفهوم العام للخطر �أما
فى املفهوم الت�أمينى فان ما يخ�شاه االن�سان
هو الآثار املالية لأمر من الأمور �سواء كان
هذا االمر �سواء كان هذا االمر مرغوب فيه
�أو غري مرغوب فيه وهذا ما يرتتب عليه
ات�ساع فكرة اخلطر فى الت�أمني لت�شمل االمور
غري املرغوب فيها على ال�سواء وي�شرتك
ملفهوم العام واملفهوم الت�أمينى للخطر فى
كونه �أمر حمتمال.
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

أنواع االخطار:

هناك ثالث �أنواع من االخطار :االخطار
ال�شخ�صية واخطار املادية واخطار امل�س�ؤولية
املدنية:
-1االخطار ال�شخ�صية :التى تخ�ص االن�سان
ذاته وت�صيبه ب�صفة مبا�شرة فى حياته �أو
�صحته �أو �سالمة �أع�ضاء ج�سمه كالأمرا�ض
والوفاه والعاهات الناجمة عن احلوادث.
 -2االخطار املادية :هى كافة �أنواع االخطار
التى ت�سبب لالن�سان خ�سائر فى ممتلكاته
كاحلريق وال�سرقة وال�ضياع �أو فقدان
والتلف �أو مر�ض وموت ممتلكاته من
الكائنات احلية كاملوا�شى وتنق�سم االخطار
املادية الى ق�سمني:
 االخطار املادية الطبيعية :وهى تنجمعن حوادث الطبيعية وال عالقة لالن�سان
بها وت�صيب جمموعة كبرية جدا
من ال�سكان عند حدوثها مثل �أخطار
الزلزال والعوا�صف والفي�ضانات �أخطار
الدولة كاحلروب والأزمات االقت�صادية

 االخطار املادية الذاتية :وهى التى التزامات امل�ؤمن له:تنجم عن االن�سان ذاته لالهمال وعدم -1الت�صريح بخ�صائ�ص االخطار املراد
الت�أمني �ضدها لتحديد قيمة االق�ساط
االهتمام كاخطار احلريق وال�سرقة
الت�أمني
واحلوادث.
 -2التزام بت�سديد اق�ساط الت�أمني ح�سب
عقد التامني املوقع.

� -3أخطار امل�سئولية املدنية:هى جمموعة
االخطار التى ت�صيب الغري فى ممتلكاتهم
�أو �أ�شخا�ص هو ب�صفة مبا�شرة من جراء  -3تبليغ ال�شركة فى حالة وقوع اخلطر فى
عمل �إن�سان معني ويكون هذا االن�سان
�أجال املحددة ح�سب املقايي�س.
م�س�ؤول عنه �أمام القانون ك�أخطار حوادث
ال�سيارات �أو �أخطار بع�ض املهن كالأطباء التزامات امل�ؤمن:
واملهند�سني وال�صيادلة وما يرتتب عنه من  -1و�ضع العقد ح�سب متطلبات الزبون
 -2اال�ستعداد بدفع التعوي�ضات فى حالة
�أ�ضرار �أو �أخطار قد ت�صيب الغري.
حدوث خطر فهى تعد التزام الرئي�س
للم�ؤمن.
التزامات �أطراف عقد الت�أمني
عقد الت�أمني هو من العقود امللزمة للجانبني � -3إعادة الت�أمني من �أجل جتنب وجود
ين�شئ التزامات على كاهل الطرفني امل�ؤمن
امل�ؤمن له بدون �ضمان.
له من جهة امل�ؤمن اخرى ،حيث متثل
التزامات الطرف االول حقوق الطرف � -4إر�سال اراء االقرتاحات كالتذكري ب�إعادة
االكتتاب عند انق�ضاء مدة العقد لتفادى
الثانى وحقوق الطرف الأول التزامات الثانى
وقوع امل�ؤمن له بدون �ضمانات.
وهذه االلتزامات مو�ضحة فيما يلى:
اهم التزامات �أطراف عقد الت�أمني

امل�ؤمن له
طالب الت�أمني
امل�ست�أمن
امل�ؤمن عليه

دفع ق�سط الت�أمني عند التعاقد �أو
�أثناء مدة الت�أمني
دفع التعوي�ض �أو مبلغ التامني
عندحتقق اخلطر امل�ؤمن منه

امل�ؤمن
�شركة الت�أمني
هيئة الت�أمني

العدد
September -2018

33

General Arab Insurance Federation

138
137

اخل�صائ�ص القانونية للت�أمني
 انه عقد من عقود الترا�ضى باعتبار انااليجاب والقبول �ضروريان فيه فينعقد
بمجرد توافق االيجاب والقبول ،ولكنه ال
يثبت عادة �إال بوثيقة ت�أمين يوقع عليها
الم�ؤمن.
 هو عقد ملزم للجانبين ،حيث انه ين�شئااللتزامات متقابلة فى ذمة كل طرف من
طرفيه قبل الآخر وتن� أش� هذه االلتزامات
من اللحظة التى يتم فيها ابرام بركنيه
االيجاب والقبول.
 هو عقد احتمالى ،لأن الخ�سارة �أو الربحكل من طرفى العقد غير معروف وقت
العقد.
 هو عقد زمنى (�أى م�ستمر) حيث ال يتمالوفاء بهذا االلتزام.
 هو عقد اذعان حيث يتولى �أحد طرفىالعقد و�ضع ال�شروط التى يريدها وي�ضعها
على الطرف االخر فان قبلها دون مناق�شة
�أو تعديل �أو ابرام العقد و�إال فال.
 هو عقد معاو�ضة من حيث �أن كل واحد منطرفيه ي�أخذ مقابال لما يعطى
 هو عقد م�سمى والعقود الم�سماة هى التىتخ�ضع لالحكام العامة من حيث انعقادها
واثارها.
مبادئ خدمة الت�أمين:
مبادئ الت�أمين هى الدعائم �أ�سا�سية
وتعتبر من �أ�س�س قيام العمل الت�أمينى ومن
غيرها يفقد العمل الت�أمينى ال�صفة القائم
عليها والهدف الذى جعل من اجله كفكرة
ونظام.
المبادئ القانونية لخدمة الت�أمين:
هناك اربع مبادئ وهى":
�أوال :الم�صلحة الت�أمينية
يقوم عقد الت�أمين �أ�سا�سا على حماية
م�صلحة الم�ؤمن له �أو الم�ستفيد وبذلك
البد �أن يكون للمتعاقد م�صلحة ت�أمينية فى
�شخ�صه �أو فى ال�شئ مو�ضوع الت�أمين �أو فى
الم�ستفيد.

العام الخامس والثالثون

ثاني ًا :مبد�أ منتهى ح�سن النية
يعتبر هذا المبد�أ من �أهم مبادئ القانونية
والدعائم الأ�سا�سية التى يقوم عليها عقد
الت�أمين و�صحته و�سالمته وظهوره فى �شكل
نقي بعيدا عما ي�شيب العقود الأولى من
امور متعلقة بالغ�ش والت�ضليل ،وعليه فان
هذا المبد�أ ي�سرى على كل عقود الت�أمين
بكافة �أنواعها �سواء كانت عقود �شخ�صية �أو
غير �شخ�صية (الحياة ،الحريق ،الحوادث،
بحرى) ويلزم هذا المبد�أ كافة �أطراف
التعاقد بتوافر ح�سن النية فى عملية ما قبل
التعاقد و �أثناءها و فترة �سريان عقد الت�أمين.
ثالث ًا :مبد�أ ال�سبب القريب
يجب �أن يكون الخطر الم�ؤمن �ضده
وا�ضحا فى وثيقة الت�أمين و �أي�ضا يجب �أن
تكون بيانتها حقيقية و�صحيحة والتزام كل
طرف من �أطراف العقد و�صحيحا حتى
اذا ما وقع الخطر الم�ؤمن منه قام الم�ؤمن
بدفع مبلغ الت�أمين �أو التعوي�ض �أو التعوي�ض
الالزم.
رابعا :مبد�أ التعوي�ض
فى عقود التعوي�ضات ال يجوز �أن يح�صل
الم�ؤمن له على التعوي�ض �أكثر من قيمة
الخ�سارة الفعلية والمحققة نتيجة وقوع
الخطر الم�ؤمن منه.
المبادئ الفنية للت�أمين :ت�شترك المبادئ
الفنية والقانونية فى مبد أ� واحد وهو مبد�أ
ال�سبب القريب.
 -1مبد�أ قانون الأعداد الكبيرة
قانون االعداد الكبيرة الذى ي�ستند
�إليه الت�أمين هو توزيع الخ�سارة على �أكبر
ممكن من الم�ؤمن لهم وفقا لقانون الأعداد
الكبيرة بمعنى �أن �شركة الت�أمين تقوم
بتح�صيل اق�ساط من �أعداد كبيرة من
الم�ؤمن لهم ومن ح�صيلة تلك االق�ساط
تدفع ال�شركة الخ�سائر المتحققة وكلما
كانت االعداد كبيرة ال نهائية واالخطار
الم�ؤمن عليها مت�شابهة ومتطابقة كلما
نجحت �شركة الت�أمين فى تحقيق هدفها
بكل دقة دون �أن تعر�ض نف�سها لأزمات
مالية تهدد هام�ش �سيولتها وت�ؤدى �إلى
افال�سها .من ال�صعب الى �شركة الت�أمين
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الح�صول على العدد الالنهائى من
االخطار الم�شابهة والمتطابقة لذا تلج أ�
�إلى عملية �إعادة الت�أمين.
 -2مبد�أ قابلية الخطر للت�أمين:
هناك اخطار قابلة للت�أمين و�أخطار غير
قابلة للت�أمين.
أوال :األخطار القابلة للتأمين:

 ان يكون الحادث من الحوادث التى يتكررتحققها �ضمن ظروف و �أطر محددة
 �أن يكون من الممكن قيا�س احتمالتحققه عن طريق المراقبة والمم�سحات
االح�صائية التجريبية لعدد من ال�سنين
وفى ظروف متقاربة.
 �أن ال تتجاوز درجة االحتمال تحققهنقطة و�سط لدرجات االحتمال و�أن ال
تكون الخ�سارة نا�شئة عن خ�سارة منت�شرة
ت�صيب �أكثر من وعاء واحد فى وقت واحد.
 �أن يكون محكوما بقانون االعداد الكبيرة،�أى �أن يكون عدد الأفراد الذين ي�شتركون
فى الخ�شية من نتائجه كبيرا .مما يمكن
الم�ؤمن من جمع �أكبر عدد ممكن من
االق�ساط فى محفظة الت�أمينية.
 �أن ال يكون حماية وعاء الحادث مخالفةللنظام واالدب .فارتكاب الجنح والجنايات
العمدية تعتبر من الحوادث الغير قابلة
للتامين ،لأن �ضمان الخ�سارة الناتجة عن
هذه الحوادث وهى الغرامات والم�س�ؤولية
المدنية تجاه الغير هو �أمر مخالف للنظام
العام .فمن يرتكب مثل هذه الجرائم يجب
�أن يتحمل منفردا كامل االعباء المالية
المترتبة جراء فعله ليدرك مدى تق�صيره
بحق المجتمع و�آمنه.

ثاني ًا :األخطار الغير قابلة للتأمين:

�إن الم�ؤمن ي�ستبعد الحوادث التى تن� أش�
عنها خ�سائر منت�شرة والتى ال تقت�صر على
وحدة ت�أمينية معينة ،بل تنت�شر لت�شمل
العديد من هذه الوحدات فى وقت واحد
وكذلك الخ�سائر المترتبة عن العيوب
الذاتية فى الأوعية المراد تغطيتها وعلى
�ضوء هذين المقيا�سين فقد درج الم�ؤمن
على ا�ستثناء االخطار التى تكون الحوادث
المتعلقة بها عالية االحتمال و�أن الخ�سائر
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

الناتجة عنها هى من خ�سائر المنت�شرة
وهذه االخطار على �سبيل التمثيل ولي�س
الح�صر وهى :التفجيرات النووية واال�شعاع
النووى والتلوث ال�شعاعى ،الحروب ،الحرب
الأهلية ،الع�صيان) امتناع زمرة من الأفراد
�إلى طاعة الأوامر ال�صادرة عن الحكومة
(الثورة ،االنتفا�ضة الم�سلحة �أو الهيجان
ال�شعبى بالإ�ضافة ،الت�آمر ،التمرد ،القوة
المغت�صبة لل�سلطة ،الم�صادرة الهدم،
والتدمر بامر ال�سلطة.
كما ان هناك مبادئ فنية اخرى مثل:
 - 3مبد�أ �إمكانية ح�ساب االحتماالت.
 - 4مبد�أ الخ�سارة المالية.
 - 5مبد أ� عدم مركزية الخطر (�أن يكون
الخطر موزعا على نطاق وا�سع)
 - 6مبد�أ ال�سبب القريب.
 - 7مبد�أ �إمكانية �إثبات الحادث وعبء الإثبات.
 - 8مبد�أ ال�سيا�سية الت�أمينية.
المبحــث الثــانى :ت�صنيف ــات خ ــدمـ ــة
الت�أمين
�سنحاول فى هذا الجزءتقديم مجمل
الت�صنيفات لمنتجات الت�أمين ح�سب
المفكرين فى مجال الت�أمين واهم �آثار
خدمة التامين �سواء الآثار االيجابية �أو
ال�سلبية نتيجة تطبيق خدمة الت�أمين.

ال�صحى ،ت�أمين �ضدد البطالة ،ت�أمين
التأمين من حيث الشكل:
ينق�سم التامين من حيث ال�شكل �إلى �أربع المعا�شات ،العجز ،والوفاة وال�شيخوخة.
�أق�سام رئي�سية :الت�أمين التعاونى ،والت�أمين  -3التأمين التجارى
االجتماعى ،والتامين التجارى و�سنحاول
هذا النوع من الت�أمين هو ال�سائد ،بل
عر�ض ب�إيجاز �أهم مفاهيم هذه الأنواع الثالث .هو الذى تن�صرف �إليه كلمة الت�أمين عند
�إطالقها وفى هذا النوع من الت�أمين يلتزم
 - 1التأمين التعاونى
هو الت�أمين الذى تتواله جمعيات الت�أمين الم�ؤمن له بدفع ق�سط محدد �إلى الم�ؤمن وهو
التبادلية ،التى تعتبر فى الأ�صل جمعيات ال�شركة التى يتكون �أفرادها من م�ساهمين
تعاونية ويتحقق الت�أمين التعاونى عندما �آخرين غير الم�ؤمن لهم ،وه�ؤالء الم�ساهمين
يجد عددا من الأفراد �أنف�سهم معر�ضين هم الذين ي�ستفيدون ب�أرباح ال�شركة.
يتميز الت�أمين التجارى بانف�صال �صفة
لأخطار من نوع واحد ،فيعمدون �إلى تالفى
الآثار ال�سيئة التى قد تنجم عن تحققها الم�ؤمن له عن �صفة الم�ؤمن فلي�س الم�ؤمن
�إلى ان�شاء جمعية فيما بينهم ،وتتولى هذه �إال و�سيطا بين الم�ؤمن لهم وا�صحاب ر�ؤو�س
الجمعية جمع اال�شتراكات من الأع�ضاء ،الأموال الم�ستثمرة فى قطاع الت�أمين كما
وتقوم بعد ذلك بدفع مبلغ الت�أمين المقرر �أن قيمة الق�سط ثابت وال يتم التعديل �إال
باتفاق جديد مع الم�ؤمن كما يتميز بعدم
لأحدهم عند وقوع الخطر به.
وجود الت�ضامن بين الم�ؤمن والم�ؤمن لهم
-2التأمين االجتماعى (التأمين الحكومى) حيث يتحمل الم�ؤمن بمفرده تبعة ما يتحقق
هو الحق المالى الذى تلتزم به الحكومة من مخاطر �أي ًا كان حجمها من ح�صيلة
للمواطن والموظف انطالقا من م�س�ؤوليتها الأق�ساط التى يتم جمعها.
عن رعايتها ،مكاف�أة له على خدمته للمجتمع،
وذلك طبقا لنظام تراعى فيها م�صلحة  -4التأمين اإلسالمى
�أول �شركة تامين �إ�سالمية "تكافل" �أن�ش�أت
المواطن �أو �أقرب النا�س �إليه ولي�س له �صفة
المعاو�ضة المالية حتى لو تكونت المبالغ بال�سودان �سنة � 1979أما ب�أوربا فكانت تدعى
با�سهام جزئى ن الموظف �أو المواطن� BIIH .أن�ش�أت فى مار�س ،2008 -ويهدف
وب�شكل عام يقوم هذا الت�أمين على الأنواع الت�أمين الإ�سالمى �إلى تقديم الخدمة التى
التالية :ت�أمين �إ�صابات العمل الناجمة عن يقدمها الت�أمين التقليدى لطالب الت�أمين
حوادث العمل و�أمرا�ض المهنة ،الت�أمين بطريقة تعاونية م�شروعة خالية من الغرر
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المف�سد للعقد والربا و�سائر المح�ضورات،
وذلك بتقديم الم�ست�أمن ا�شتراكات متبرع ًا كليا
�أو جزئي ًا لتكوين محفظة ت�أمينية تدفع منها
التعوي�ضات عند وقوع ال�ضرر الم�ؤمن �ضده
ويقت�صر دور ال�شركة على �إدارة �أعمال الت�أمين
وا�ستثمار �أموالها ويتميز الت�أمين اال�سالمى ب�أن
يتحقق من فائ�ض بعد التعوي�ضات والم�صاريف
واقتطاع االحتياطات يوزع على الم�ؤمن لهم.
التأمي�ن بالنظر إلى طبيعة
قواعده

وهو نوعان الت�أمني االختيارى والت�أمني
الإجبارى:
التأمين االختيارى:

وهو يطلق عليه ت�أمني اخلا�ص وهو
الت�أمني الذى يقبل عليه الأ�شخا�ص
من تلقاء �أنف�سهم خلدمة م�صلحة
من م�صاحلهم دون �أن تلزمهم الدولة
بذلك كالت�أمني على احلياة والت�أمينى
لل�سرقة وللدين وتدخل الدولة فى هذا
الق�سم من الت�أمني �إمنا يكون بو�ضع
القواعد التى حتكم العالقة بني امل�ؤمن
وامل�ست�أمن حتى ال ي�ستغل الطرف الأول
الثانى فى �شروطه �أكرثها مطبوع
ومعرو�ض على النا�س كافة.
التأمين اإلجبارى:

وهو الت�أمني الذى يقبل عليه اال�شخا�ص
ب�إلزام من الدولة �أو جهة خا�صة �سواء
لدى جهة عامة تقيمها الدولة �أو جهة
خا�صة كالت�أمني االجتماعى ونظام
التقاعد واملعا�شات احلكومى وكالت�أمني
حلوادث ال�سيارات �إذ تلزم من الدول
مالكى ال�سيارات بالتامني عليها لدى
م�ؤ�س�سات تابعة للدولة �أو لدى جهات
خا�صة ح�سب ما يختاره مالك ال�سيارة.

التأمين حسب وظيفته:

ا�ستثمارها فى مقابل عائد ي�شاركون فيه
وذلك �إما بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة

فى هذا النوع من التامينات يكون اخلطر
امل�ؤمن �ضده يتعلق ب�شخ�ص امل�ؤمن له ،حيث
يقوم امل�ؤمن له بت�أمني نف�سه من االخطار
التى تهدد حياته �أو �سالمة ج�سمه �أو �صحته
�أو قدرته على العمل.

 -وظائف �شركات الت�أمني:

الت�أمني على الأ�شخا�ص:

�شركات التامني كباقى امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية لها وظائف متكاملة لتحقيق
�أهداف العامة لل�شركة لكن تختلف ب�شكل
وا�ضح عن الوظائف املتعارف عنها فى
مثل الت�أمني على احلياة والت�أمني �ضد املر�ض جمال الإدارة.
والت�أمني �ضد البطالة والت�أمني �ضد احلوادث  -وظيفة الت�سعري:
ال�شخ�صية ،ما �أن هذا الت�أمني لي�س له �صفة
تعوي�ضية ال امل�ؤمن له ي�ستحق مبلغ الت�أمني يق�صد بهذه الوظيفة معرفة الق�سط الواجب
املتفق عليه دون احلاجة �إلى �إثبات ال�ضرر كما ا�ستيفاءه من امل�ؤمن له نظري خطر معني
�أن امل�ؤمن له يجمع ما بني الت�أمني امل�ستحق من ينوى الت�أمني �ضده وبالتالى ف�إن وظيفة
الت�سعري ت�ضع �سعر معني لكل نوع من انواع
امل�ؤمن و التعوي�ض من ت�سبب له ال�ضرر.
الت�أمينات املختلفة يتنا�سب مع درجة احتمال
الت�أمني من الأ�ضرار� :أى الت�أمني �ضد حتقق اخلطر كما يتنا�سب مع مبلغ الت�أمني
االخطار الناجتة عن احلوادث وهى نوعان كما ويتنا�سب مع الظروف املحيطة بال�شئ
ت�أمني الأ�شياء خا�صة بامل�ؤمن له وت�أمني �أواخلطر امل�ؤمن �ضده كما انه يتنا�سب
امل�س�ؤولية.
وب�صورة عك�سية مع معدل الفائدة الفنى.
تقسيم التأمين من حيث المدة:

 -ت�أمينات طويلة الأجل:

يق�صد باالنتاج فى جمال الت�أمني املبيعات
هى ت�أمينات احلياة بكافة انواعها و�أ�شكالها والن�شاطات الت�سويقية التى تقوم بها
وم�سمياتها.
�شركات الت�أمني وعملية البيع التى تقوم بها
 ت�أمينات ق�صرية الأجل:�شركة الت�أمني هى اخلدمة الت�أمينية وكثريا
هى ت�أمينات غري احلياة ويطلق عليها ت�أمينات ما يطلق على وكالء واملندوبني ا�سم املنتجني
العامة وعادة ما تكون مدة الوثيقة �سنة واحدة وفى �شركات الت�أمني املتخ�ص�صة فى ت�أمني
احلياة يطلق على الدائرة املخت�صة بالنتاج
فى هذه الت�أمينات �أو �أقل من �سنة.
ا�سم دائرة املبيعات.
المبحث الثالث :وظائف �شركات الت�أمين

تعترب اخلدمة الت�أمينية احد �أهم اخلدمات
املالية �إلى جانب اخلدمات البنكية ،بالرغم
من بع�ض اخل�صو�صية فى خدمة الت�أمني،
حيث تخت�ص كخدمة مالية مب�صطلح الإنتاج
الذى ال جند مثله فى اخلدمات امل�صرفية.
-تعريف ب�شركات الت�أمني:

هى م�ؤ�س�سات تقوم بتقدمي اخلدمة
الت�أمينية ملن يطلبها ،كما �أنها م�ؤ�س�سة مالية
حت�صل على االموال من امل�ؤمن لهم ،لتعيد
العام الخامس والثالثون

-وظيفة الإنتاج:
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-وظيفة الأكتتاب:

يق�صد بهذه الوظيفة اختيار وتبويب طالبى
الت�أمني مبوجب ال�سيا�سة التى حتددها �شركة
الت�أمني مبا يحقق اهدافها وغاياتها ،ويهدف
االكتتاب �إلى جتميع حمفظة فرعية من وثائق
التامني املختلفة وبذلك تقوم ال�شركة من
خالل هذه الوظيفة بقبول طالبات �إ�صدار
الوثائق واملتوقع �أن ينتج عنها �أرباح وترف�ض
الطلبات املتوقع �أن ينتج عنها خ�سائر �أو ال
تكون جمدية ،وتقوم الإدارة العليا بال�شركة
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

بو�ضع �سيا�سة وا�ضحة لالكتتاب تتما�شى فى ت�سوية املطالبات هى:
مع غايات ال�شركة وقد تكون هذه ال�سيا�سة  -التحقق من �صحة املطالبة املقدمة.
احل�صول على جمموعة كبرية من وثائق
الت�أمني والتى تعطى ربحا مرتفعا وعادة ما  -الإن�صاف وال�سرعة فى ت�سديد املطالبات
تقوم ال�شركات ب�إ�صدار دليل تبني فيه �أنواع  -تقدمي امل�ساعدة للم�ؤمن لهم.
الت�أمينات التى تقبلها واملناطق اجلغرافية -وظيفة �إعادة الت�أمني:
التى تعمل بها والأخطار اخلا�صة التى يجب
يق�صد بها نقل جزء من اخلطر �إلى جهة
�أخذ املوافقة عليها م�سبقا وغري ذلك.
�أخرى اقدر على حتمل هذا اخلطر ،وغالبا
وظيفة ت�سوية املطالبات:ما تكون هذه اجلهة هى �شركات �إعادة
هى تلك الوظيفة املتعلقة بدفع مبلغ الت�أمني �أو الت�أمني وعقد �إعادة الت�أمني هو عقد
دفع التعوي�ضات امل�ستحقة للم�ؤمن عليه �أو له ي�شبه عقد الت�أمني �إال �أن الأطراف تكون
عند حتقق اخلطر امل�ؤمن �ضده وفى �شركات خمتلفة ،ف�أطرافه (�شركاة الت�أمني) و
الت�أمني هناك جهة �أو دائرة متخ�ص�صة (�شركة �إعادة التامني).
بدرا�سة املطالبات املقدمة ،وحتديد مدى تعرف �إعادة الت�أمني ب�أنها "و�سيلة ت�ساعد
التعوي�ض امل�ستحق من خالل ت�سوية اخل�سائر �شركات الت�أمني على ان تتفادى اخل�سائر املالية
وال�شخ�ص امل�س�ؤول عن ت�سوية اخل�سائر هو ال�ضخمة التى ميكن ان ترتتب على حتقق
"م�سوى اخل�سائر" وهناك ثالث �أ�س�س متبعة

اخلطر" وتعترب عملية �إعادة التامني اهم
و�سائل �إدارة الأخطار التى تتعر�ض لها �شركات
الت�أمني وذلك عن طريق توزيع اخلطر على عدة
هيئات ت�أمني فى مناطق خمتلفة.
-وظيفة اال�ستثمار:

كون اق�ساط الت�أمني يتم جمعهما فى بداية
العملية الت�أمينية ف�أنه �سيتوافر لدى �شركة
الت�أمني مبالغ �ضخمة ميكن ا�ستثمارها
وح�سب مبدا املالئمة �أو املواءمة فى
اال�ستثمار فان �شركات الت�أمني التى متار�س
الت�أمني على احلياة تقوم با�ستثمار اموالها
فى �أدوات ا�ستثمارية طويلة الأجل وذلك كون
االلتزامات املتوقعة تكون طويلة الأجل.
�سوف يتم ن�شر باقي البحث تباعا
في الأعداد القادمة
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بحث التأمين الرقمى

�أحمد محمود ر�ضوان
�أخ�صائى برامج �آلية
االتحاد العام العربى للت�أمين
المقدمة
ان نظام العمل التقليدي الذي تعمل
به معظم �شركات الت�أمين حتي االن،
و�إن كان ال يزال م�صدر موثوق فيه
ولكنة �أ�صبح قديما وذلك ب�سبب الثورة
الهائلة التي حدثت في تكنولوجيا
المعلومات وتكنولوجيا االت�صاالت على
مدار ال�سنوات الـ 20الما�ضية ،ان هذا
التطور كان له اثر كبير علي العديد من
ال�صناعات ومن �ضمنها بالطبع �صناعة

الت�أمين في ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات
ب�شكل وا�سع في بيئة االعمال ادي �إلى تحول
جذري في طريقة ادارة هذه االعمال وظهور
�أ�ساليب حديثة ومعايير متطورة تختلف
عن الطرق التقليدية ,وكذلك ا�ستخدام
الحوا�سب االلية والتابلت لي�س فقط في
العمل بل في المنازل ب�شكل كبير وظهور
�شبكة االنترنت وظهور مواقع التوا�صل
االجتماعي وا�ستخدام العمالء لهذه ال�شبكة
و�صفحات التوا�صل االجتماعي وكذلك
ظهور وا�ستخدام الهواتف المحمولة الذكية
وتطبيقاتها ادي �إلى تحول في �سلوك ه�ؤالء
العمالء بحيث ا�صبح لدينا عمالء يقومون
بالح�صول علي خدمة �أو منتج عن طريق
تلك ال�شبكة بدال من القيام بال�شراء بالطرق
التقليدية والتي يمكن القول انها �أ�صبحت
قديمة ،وا�صبح كال من �شركات الت�أمين
ومعيدي الت�أمين وو�سطاء الت�أمين وعمالء
الت�أمين اي�ضا يقومون با�ستخدام الحوا�سب
والخوادم والبرامج والأدوات الرقمية لأداء
عمليات كانت من قبل تتم بطريقة يدوية

وتحتاج �إلى �أكوام من الأوراق لالنتهاء منها
وتحتاج �إلى وقت طويل اي�ضا ,كما ان التطور
الذي حدث في الحوا�سب االلية وانظمتها
وبرامجها وا�ستخدام تلك البرمجيات في
مجال �صناعة التامين قد ادي اي�ضا �إلى
تطوير ال�صناعة ب�شكل كبير حيث ا�صبحت
نظم الت�شغيل والبرمجيات لها واجهات
ر�سومية ت�سهل علي الم�ستخدم العمل عليها،
مما ادي �إلى زيادة فعالية الت�شغيل وتق�صير
الوقت الالزم لطرح منتجات ت�أمينية جديدة
وتح�سين االبتكار ،وزيادة الكفاءة ،وتقليل
التكلفة ولكن هذا لي�س كافي ًا ،ان العمالء
وال�شركات الم�ستخدمين ل�شبكة االنترنت
يقومون بعمليات ال�شراء والبيع للمنتجات
والخدمات العديدة عن طريق تلك ال�شبكة
وذلك لل�سهولة التي تتم بها عمليات البيع
وال�شراء �سواء من علي �أجهزة الحوا�سب
االلية �أو من خالل الهواتف النقالة الذكية
وتطبيقاتها وبالتالي تحوالت العديد من
ال�صناعات �إلى الطريقة الرقمية في البيع
وال�شراء وكان �إلزاما علي �شركات الت�أمين

مقدم للمشاركة في جائزة البحوث الخاصة بالمؤتمر العام الثاني والثالثون لالتحاد العام العربي للتأمين
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ان تقوم با�ستغالل هذه الفر�صة للو�صول
�إلى عمالء لم تكن ت�ستطيع �شركة التامين
الو�صول لهم من قبل ,ان  % 40-35من
�سكان العالم لديهم امكانية االت�صال
ب�شبكة االنترنت مع امكانية ان�ضمام
م�ستخدمين جدد لهذه ال�شبكة كل يوم،
لي�س هذه وح�سب بل ان الهاتف المحمول
�سوف يلعب دورا هاما جدا في �صناعة
الت�أمين ,ان زيادة انت�شار الهواتف الذكية
على ال�صعيد العالمي مع التطور الكبير في
جيل �شبكات المحمول ،زيادة على المناف�سة
الكبيرة بين مقدمي خدمة المحمول ،والتي
ا�سهمت ب�شكل كبير �إلى انخفا�ض تكاليف
البيانات المتنقلة ،ومع تزايد اهتمام النا�س
بخدمات الإنترنت وخ�صو�ص ًا في الدول
العربية با�ستخدام االت�صاالت المتنقلة
( )Mobile Connectionsبحيث يمكن
القول �أن معظم �سكان العالم �أ�صبح لديهم
الآن فر�صة حقيقة للو�صول للإنترنت .ان
االت�صاالت المتنقلة اليوم �ستلعب دور ًا
هام ًا في االت�صال الهواتف المحمولة
بالأنترنت وا�ستخدام الهواتف في الدخول
علي مواقع التوا�صل االجتماعي اي�ضا،
وبذلك �سوف ي�صبح معظم النا�س الذين
لديهم هواتف محمولة مت�صلة علي �شبكة
االنترنت ب�شكل دائم ,كذلك الخدمات التي
تقدمها �شبكة االنترنت ومواقع التوا�صل
االجتماعي للم�ستخدمين مثل البريد
االلكتروني  ،E-Mailخدمة التخاطب
والمحادثة ,والإعالن عن المنتجات
والخدمات لل�شركات و�إن�شاء متاجر رقمية
التي يمكن من خاللها البيع وال�شراء وهذا
ما ي�سمى بعمليات التجارة الرقمية ،ادي �إلى
زيادة حجم التجارة الرقمية علي م�ستوي
العالم .ان معظم ال�صناعات تتحول االن
�إلى ال�شكل الرقمي لكي ت�ستفيد من كل
ما �سبق وفتح �أ�سواق جديد والو�صول �إلى
عمالء ي�ستخدمون �شبكة االنترنت �سواء من
أهداف الدراسة
حوا�سب الية �أو من هواتف محمولة ويقومون
القاء ال�ضوء علي اهمية ا�ستخدام
�أي�ضا بال�شراء من خاللها والدخول على التكنولوجيا الرقمية في عملية الت�أمين
مواقع التوا�صل االجتماعي ب�شكل يومي.
واعادة الت�أمين وكيفية الح�صول على مزيد
من القوة با�ستخدام التكنولوجيا المعلومات
مشكلة الدراسة
واالت�صاالت الحديثة نحو جيل االلفية
ان القائمين علي �صناعة الت�أمين الجديدة الذي يقوم با�ستخدام ا�ساليب
ي�س�ألون �أنف�سهم :ما الذي يجب فعلة حتي مختلفة في مجال التكنولوجيا ومحاولة خلق
ت�صبح �شركات الت�أمين �أكثر مزاولة في
ن�شاطها من �أجل زيادة الإيرادات وخف�ض
التكاليف ماهي االفكار المبتكرة لنماذج
الأعمال التي يمكن من خالل ا�ستخدام
التكنولوجيا الرقمية واالنترنت ومواقع
التوا�صل االجتماعي والهواتف الذكية
النقالة وتطبيقاتها للبقاء على قيد الحياة،
يجب علي �شركات الت�أمين التقليدية ان
تقرر ما اذا كان يجب عليها التخلي عن
الطرق التقليدية وت�سخر القوة الرقمية
لإعادة ت�شكيل الأ�سواق وخلق طرق جديدة
لإدارة عملياتها وجذب عمالء جدد في
الم�ستقبل .ولكي نقوم بذلك ،ف�أننا نحتاج
�إلى فهم طبيعة الفر�صة التي �أمامنا
ومن ثم ا�ستخدام هذا الفهم للنجاح
في الم�شهد المتحول .لذلك يجب على
�شركات الت�أمين ان تقوم بالآتي:
•درا�سة التغير في �سلوك العمالء
والبحث عن طرق جديدة للتوا�صل
مع العمالء والتفاعل معهم وتقديم
الدعم الت�أميني الالزم لهم.
•العمل على اكت�ساب مزايا تناف�سية
من خالل تح�سين وتعزيز العمليات
الت�أمينية والخدمات المقدمة
با�ستخدام عالم التكنولوجيا
الرقمية.
•التو�سع في ا�ستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت مما يجعل
�شركات الت�أمين �أكثر فاعلية وذلك عن
طريق ا�ستخدام قنوات جديدة ،مثل
مراكز االت�صال ،و�شبكة الإنترنت،
و�شبكات التوا�صل االجتماعي،
وتطبيقات الهواتف المحمولة الذكية
وال�شبكة ال�سحابية.

قنوات ات�صال بين هذا الجيل و�شركات
الت�أمين ب�شكل مختلف عن اال�شكال التقليدية
القديمة �سواء كان هذا لغر�ض ت�سويق خدمة
ت�أمينية لتغطية خطر �أو مجموعة اخطار �أو
اعداد المطالبات �أو اعادة الت�أمين وذلك
بطريقة الكترونية �سهلة وب�سيطة �أو تقديم
الدعم الت�أميني له�ؤالء العمالء ,يجب علي
�شركات الت�أمين ان تكون علي علم بالتغيير
والتحول الذي يحدث في االحتياجات
الأ�سا�سية لعمالء الت�أمين واتجاهات �سوق
الت�أمين الجدد والعمل علي تطوير منتجات
ت�أمينية جديدة وفتح قنوات جديدة لهذا
ال�سوق وهذا يعتبر �ضروري جدا لنجاح
اعتماد التكنولوجيات الرقمية التي منها
تقوم �شركات الت�أمين بتحديد �أهدافها �سواء
على المدى الق�صير �أو طويل الأجل وتحديد
�أولويات تنفيذها على �أ�سا�س اال�ستثمارات
والفوائد العائدة منها ولنجاح تلك العملية
نحتاج �إلى النظر في هذه النقاط االتية:
•الديناميكية :بمعني ان الحاجة
المتزايدة لالبتكار منتجات ت�أمينية
جديدة تعك�س متطلبات العمالء
الجدد لمواكبة التغير في �سوق الت�أمين
والمرونة في التكيف مع ال�سلوك المتغير
للم�ؤمن عليه.
•�إدارة البيانات :ان البيانات التي
يتم جمعها من عمالء ال�شركة
وعمليات االكتتاب ونماذج المطالبات
و�شبكة االنترنت و�صفحات التوا�صل
االجتماعي ف�ضال عن و�سائل االعالم
وعدد ال يح�صى من م�صادر �أخرى كل
هذه الم�صادر يتم تجميع هذه البيانات
وتحليلها وا�ستخدامها في اتخاذ
القرارات الت�سويقية و�ضمان التوزيع
الفعال عبر القنوات التي تتما�شى مع
العمالء الجدد وتقييم وتوقع �سلوك
ه�ؤالء العمالء وا�ستخدام ذلك في
اكت�ساب مزايا تناف�سية جديدة.
•الثقافة الرقمية :وهي خلق ثقافة رقمية
في العمليات الداخلية داخل �شركات
الت�أمين والتو�سع في ا�ستخدام التكنولوجيا
الرقمية في معظم تلك العمليات
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•تطوير البنية التحتية :بمعني تطوير
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
ل�شركات الت�أمين بحيث يتواكب مع
التكنولوجيا الرقمية الجديد
أهمية الدراسة
اعداد خارطة طريق لل�شركات الت�أمين
ومعيدي الت�أمين وو�سطاء الت�أمين لأعداد
بيئة عمل رقمية حديثة يمكن من خاللها
اتخاذ قرارات �أف�ضل وتحقيق نتائج �أكبر
وب�سرعة �أكبر واي�ضا محاولة التوا�صل مع
جيل الألفية الجديد وذلك لخلق التفاعل
معهم ,وبما �أن غالبية �شركات الت�أمين
ت�ؤمن ب�أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا
الرقمية لتقديم الخدمات الت�أمينية
لعمالء الت�أمين الجدد ,واي�ضا تدرك
التحول الرقمي في العمليات التجارية
الخا�صة بهم مثل الفواتير والمدفوعات
والخدمات الإلكترونية لل�شركة واي�ضا
ا�ستخدام العمالء والوكالء لتلك
الخدمات بحيث يعمل هذا التحول
علي تقليل االجراءات المطلوبة ل�شراء
وامتالك وثيقة ت�أمين واي�ضا يقلل التعب
في اتمام عملية �شراء وثيقة ت�أمين �أو
التقديم علي مطالبة من قبل �شركات
الت�أمين ،يمكن القول باخت�صار تقديم
خدمة ممتازة ت�سعي لتقوية والء العميل
وعدم االكتفاء بر�ضا العمالء ،ان ق�ضية
تطبيق التكنولوجيا الرقمية الجديدة
�سهل التحدث عنها ولكنها �صعبة في
تطبيقها وتحويل الواقع الحالي �إلى
الطريقة الرقمية فهي تحتاج �إلى قيادة
وثقافة وموارد وقدرات تقنية وذلك مثل
الطفرة التي حدثت في التعامالت المالية
البنكية (ر�سائل ن�صية ,بريد الكتروني,
تطبيقات خا�صة علي الهواتف الذكية)
يمكن من خاللها التوا�صل مع العمالء.
فيجب على �صناعة الت�أمين با�ستخدام
التكنولوجيا الرقمية �إلى الو�صول �إلى
هذا الم�ستوي ،ون�أخذ على �سبيل المثال
(موقع االمازون) �أو موقع (�سوق دوت
كوم) على �شبكة االنترنت الذي يعمل
بطرقة رقمية في عمليات ال�شراء وعر�ض
الخدمات والمنتجات ويمكن اتمام عملية
العام الخامس والثالثون

�شراء لل�سلعة �أو خدمة معينة وت�صل �إلى
بيتك مبا�شرة من على هذا الموقع من
خالل الحا�سب االلي �أو الهواتف الذكية
بطريقة �سهلة ودون تعب �أو تتدخل ب�شري.
الفصـل االول
تعريف التأمين الرقمي وما
اهمية التأمين الرقمي

ان �صناعة الت�أمين �شهدت في الآونة
االخيرة العديد من الم�صطلحات والعبارات
التي قد ال تعبر عن محتواها بدقة ومن
�ضمن هذه الم�صطلحات م�صطلح الت�أمين
الرقمي واذا قمت ب�س�ؤال خم�س �شركات
ت�أمين عن معني التامين الرقمي فانك قد
تح�صل علي خم�س اجابات مختلفة منها
انك قد تق�صد بال�س�ؤال علي امكانية الت�أمين
علي الحوا�سب والخوادم وكل ما هو الكتروني
في �شركتك مثال� ,أو تق�صد التامين
�ضد مخاطر االنترنت ومخاطر لعمليات
االختراق والهاكر وهكذا واذا قمت اي�ضا
ب�س�ؤال الم�ؤمن علية فانك اي�ضا تح�صل علي
�إجابات مختلفة منها انك قد تق�صد الت�أمين
علي البيانات الخا�صة بك من ال�ضياع �أو
الفقد ,ولكن توجد خطوط عري�ضة تت�شابه
في الت�أمين الرقمي لدي �شركات الت�أمين
والم�ؤمن عليهم يمكن من خاللها تحديد
الت�أمين الرقمي ك�آتي:
 1/1تعريف التأمين الرقمي

الالزمة لعمالء الت�أمين الجدد الذين يف�ضلون
�إدارة العملية الت�أمينية ب�سهولة.
في ال�سنوات الأخيرة ظهر عدد من
الخدمات االلكترونية والمتاجر االلكترونية
التي يمكن من خاللها ان يقوم الأفراد
بتبادل ال�سلع والخدمات مع بع�ضها البع�ض.
هذه المن�صات االلكترونية الجديدة تخدم
مجموعة وا�سعة من الأ�سواق والأهداف،
وواحدة من �سمات هذه المن�صات
االلكترونية هي العمل على �إزالة االحتكاك،
والمتاعب واالزعاج بين الم�ستخدمين
وال�شركات واي�ضا تعمل هذه ال�شركات علي
الت�سليم في نف�س اليوم بحيث يعمل علي
راحة الم�ستخدمين ,ان هذه الموجة المقبلة
من التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك �شبكة
االنترنت والذكاء اال�صطناعي وتوفر هذه
االتجاهات الرقمية ل�شركات الت�أمين تعطي
لها الفر�صة لتمتد �أعمالها خارج حدود
الت�أمين التقليدي بحيث تكون قادرة على
التحول من نموذج عمل م�ستندي تقليدي
فقط في تجميع بيانات المخاطر و�سيا�سة
الت�سعير با�ستخدام بيانات تاريخية موجودة
لدي �شركة التامين �إلى ا�ستخدام برامج
وعدد ال ح�صر له من م�صادر البيانات علي
�سبيل المثال �شبكة االنترنت التي يمكن من
خاللها البحث وا�ستخراج بيانات يمكن
من خاللها ب�سهولة ت�سعير وتقييم لبع�ض
المخاطر ب�شكل مبا�شر و�سهل وفي وقت
ق�صير جدا مما ي�ؤدي �إلى م�ساعدة العمالء
و�سرعة اال�ستجابة وتجنب الخ�سائر في
المقام االول ,لذلك قد حان الوقت ل�شركات
الت�أمين في التطور واال�ستجابة لهذا التغير
الكبير في التكنولوجيا الرقمية وال يجب �أن
تكون على هام�ش التحول �إلى النظام الرقمي
فقط بل يجب ان تقوم با�ستخدام الأدوات
الرقمية والتكنولوجيا في الت�شغيل والو�صول
�إلى العمالء وتلبية احتياجاتهم.

الت�أمين الرقمي :هو عبارة عن قيام
العميل بالبحث و�شراء تغطيه ت�أمينية لخطر
�أو عدة اخطار بو�ساطة تقنية حديثة واتمام
عملية ال�شراء �آليا.
وفي المطالبات :الت�أمين الرقمي هو
عبارة عن تنفيذ عملية المطالبة وذلك
بطريقة �آلية مع �أول �إ�شعار من الخ�سارة
وذلك لأجراء الت�سوية مع الحد الأدنى من  2/1االبتكار والتطوير
التدخل الب�شري.
لذلك كان على �شركات الت�أمين القيام باالبتكار
وفي البنية التحتية :الت�أمين الرقمي هو والتطوير في العديد من المجاالت االتية:
ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة ل�شراء وادارة
•منتجات الرقمية :هناك حاجة
وتجديد وثائق الت�أمين من خالل برنامج واحد
لالبتكار منتج جديد وخدمات جديدة
وذلك لتوفير الراحة والكثير من ال�شفافية
هذا االبتكار يكون �سببا جديدا لكي
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يقوم العمالء ب�شراء منتجات وخدمات
ت�أمينية ،واالبتكار �أي�ضا في المنتجات
والخدمات الت�أمينية الحالية بحيث
يتم تقديم هذه الخدمات والمنتجات
بما يواكب التكنولوجيا الرقمية وع�صر
االنترنت واالبتكار في الطرق الت�سويقية
للو�صول �إلى العمالء الجدد وخلق
�أ�سواق ت�أمينية جديدة ومختلفة عن
الطرق التقليدية القديمة.
•العمليات :ان التكنولوجيا الرقمية
الحديثة يمكن من خاللها القيام واتمام
عمليات �سريعة وبتكلفة محدود وبطريقة
الية اي�ضا هذا ي�ؤدي �إلى تخفي�ض كبير
في التكاليف كما �سنري الحقا في الآثار
االقت�صادية للتطبيق الت�أمين الرقمي
( )2/2وبالتالي �سوف يتم تخفي�ض قيمة
االق�ساط ،كما ان ا�ستخدام التطبيق
الخا�ص بال�شركة للقيام بعملية �شراء
وثيقة ت�أمنيه من على االنترنت �أو من
خالل الموقع االلكتروني لل�شركة يعطي
الحرية في ا�ضافة �أو حذف بندود في
الوثيقة الت�أمينية المراد �شرائها مما
يعطي مرونة لعمالء الت�أمين في تحديد
وثيقة ت�أمين تنا�سب امكانيتهم المادية

ودون الحاجة دفع ق�سط
تامين يغطي خطر من �ضمن
مجموعة من االخطار قد ال
يحتاج اليه العميل ويترتب
علي ذلك زيادة المبيعات،
ولكن في نف�س الوقت
التكنولوجيا الرقمية لها
اثار �سلبية منها انها تجعل
من الممكن للعميل تبديل �أو
اللجوء �إلى �شركات الت�أمين
�أكثر �سهولة في ال�شراء �أو
ان يقوم العميل بمقارنة
الأ�سعار وال�شروط ويتم ذلك اما عن
طريق البحث داخل �شبكة االنترنت �أو
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
وهو ما ي�سمى بالمقارنة االلكترونية
حيث تقوم بع�ض المواقع علي االنترنت
بعر�ض نف�س المنتج لأكثر من �شركه
واجراء المقارنات والفروقات وتترك
لك حرية االختيار.
•اتخــــــاذ القــــرارات الذكيـــــــة:
ان �شركـ ــات الت�أمين كانت دائم ـ ـ ـ ـاً
متخ�ص�صة في التعامل مع الكميات
الكبيرة من البيانات ولكن حتى
الآن لم يتم ا�ستغالل الإمكانات
الكاملة لهذه البيانات لذلك على
�شركات الت�أمين ان تقوم باتخاذ
قرارات �أكثر ذكاء ا�ستناد �إلى هذه
البيانات م�ستخدمة في ذلك الأدوات
التحليلية المتقدمة ،وهذه التقنيات
التحليلية الجديدة متوفرة الآن ويمكن
ا�ستخدامها في ت�سعير وثيقة ت�أمين
ولدعم اتخاذ القرارات الت�سويقية،
ولكن للقيام بعملية التحليل لهذا الكم
الهائل من يجب ا�ستخدام حوا�سب الية
ووحدات تخزين وبرمجيات لتحليل

وتخزين هذه البيانات مما ي�ضع عبء
التكاليف علي كاهل ال�شركة ل�شراء هذه
الم�ستلزمات ,ولكن العائد من تحليا
تلك البيانات وا�ستخدامها في ت�سعير
الوثائق والمطالبات يوفر لل�شركة الكثير
من الأموال علي المدي البعيد.
•نماذج الأعمال :من حيث نماذج
الأعمال التجارية ان التغيير في
بيع وثائق الت�أمين لم يعد يتم من
خالل القنوات التقليدية انما �أ�صبح
التركيز بطريقة متزايد على طريقتين
مختلفتين وهما:
مبا�شرة مع العمالء :من خالل قنوات
رقمية .ويحدث هذا في المنتجات العادية
مثل الت�أمين على ال�سيارات حيث انه ينت�شر
الآن �أكثر و�أكثر من غيرها من منتجات
الت�أمين الأخرى مثل منتجات الت�أمين على
الممتلكات والحوادث �أو منتجات الت�أمين
على الحياة وال�صحة.
عن طريق طرق اخري :على �سبيل المثال
البنوك وهذا ي�سمى بالت�أمين الم�صرفي،
االنترنت وان كانت هذه القنوات المتاحة من
عدة �سنوات لكن الآن يجب ان تقوم �شركات
الت�أمين بتو�سيعها وتطويرها.
ويظهر مما �سبق اهمية االبتكار والتطوير
بالن�سبة ل�شركات الت�أمين علي وجه ال�سرعة
وتبني ال�سيا�سات والطرق الجديدة للبدء
في عملية التحويل و�سوف نذكر في المبحث
الثالث ان �شاء اهلل عن اال�ستراتيجية
المطلوبة لتحقيق ذلك ولكن قبل ان يتم
ذلك يوجد �س�ؤال هام جدا ل�شركات الت�أمين
قبل القيام بالتحول وهو ما هي التكلفة وما
هو العائد االقت�صادي من ذلك حتى يمكن
معرفة هل هي مربحة و�سوف ت�أتي بعائد ام
ال ،باخت�صار ماهي اهمية الت�أمين الرقمي
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 3/1اهمية التأمين الرقمي:

تنق�سم اهمية الت�أمين الرقمي �إلى ثالثة محاور:
 1/3/1المحور األول :شركات التأمين

1.1التقليل من الم�ستندات الورقية :في
الت�أمين الرقمي يكون االعتماد على
تنفذ ال�صفقات �إلكتروني ًا دون حاجة
ال�ستخدام الورق في عمليات بيع الوثائق
�أو �أعداد المطالبات ويمكن اي�ضا تذيل
العقود بالتواقيع الرقمي .الأمر الذي
دعا المنظمات الدولية لو�ضع �إطا ٍر
قانوني خا�ص بالتجارة الإلكترونية
بوجه عام والتوقيع االلكتروني وت�سديد
القيمة �إلكتروني ًا.
2.2ت�ضييق الم�سافة بين ال�شركات:
الت�أمين الرقمي ي�ضيق الم�سافات بين
ال�شركات العمالقة وال�صغيرة من حيث
فر�ص الو�صول �إلى العمالء وامكانية
الت�سويق والكفاءات الب�شرية؛ بحيث
يمكن لل�شركات ال�صغيرة الو�صول عبر
الإنترنت �إلى ال�سوق المحلية والدولية
اي�ضا بدون �أن تكون لها بنية تحتية
كال�شركات ال�ضخمة المتعددة الجن�سية
وتجعلها تقف على قدم الم�ساواة مع
ال�شركات المناف�سة .يعود ذلك �إلى
ا�ستخدام نف�س الأ�سلوب التكنولوجيا
الرقمية في تنفيذ عمليات ال�شراء
والبيع وتقديم المطالبات.
�3.3إمكانية الو�صول �إلى الأ�سواق العالمية:
الت�أمين الرقمي يتميز ب�أنه يتيح لعمالء
العام الخامس والثالثون

التامين الح�صول على احتياجاتهم
واالختيار من بين منتجات ال�شركات
وتقديم خدمات وا�سعة لهم بغ�ض
النظر عن مواقعهم الجغرافية ،حيث
�أن التامين الرقمي ال يعترف بالفوا�صل
والحدود الجغرافية للعمالء المتعاملين
مع ال�شركة ,واي�ضا الطرق الم�ستخدمة
في الت�سويق الرقمي للخدمات
والمنتجات الت�أمينية الخا�صة بال�شركة
ال تعرف الحدود الجغرافية بحيث
يمكن الت�سوق من �أي مكان يتواجد فيه
العميل من خالل مواقع االنترنت �أو
�صفحات التوا�صل االجتماعي �أو على
الهواتف المحمولة.
4.4ا�ستخدام �أ�ساليب ترويج تفاعلية مع
العمالء :يعتبر الإعالن الإلكتروني
عبر الإنترنت من �أكثر و�سائل الترويج
جاذبية وانت�شار ًا وفي ظل االتجاه نحو
التامين الرقمي ،فالإعالن المبا�شر
عبر الإنترنت يتزايد بمعدل %12
�سنوي ًا ،وبقيمته تقدر بـ  5.3بليون دوالر
في عام  2010ومن المتوقع �أن ت�صل
�إلى  7.7بليون دوالر في عام ،2017
وقد قدم الت�سويق الإلكتروني مفهوم ًا
جديد ًا للإعالن ،وهو �أن ال�شركات
تقدم ر�سائلها الترويجية ب�شكل متعمد
�إلى بيئات م�ستهدفة من خالل المواقع
�إلكترونية �أو مواقع التوا�صل االجتماعي
5.5خف�ض التكاليف :تعد عملية �إعداد و�صيانة
المواقع الإلكترونية ل�شركات الت�أمين
42

على الأنترنت �أو �صفحات التوا�صل
االجتماعي اي�ضا �أكثر اقت�صادية من
�صيانة المكاتب وال تحتاج ال�شركات �إلى
الإنفاق الكثير على الأمور الترويجية� ،أو
تركيب تجهيزات باهظة الثمن ُت�ستخدَم
في خدمة عمالء الت�أمين ،وال تبدو هناك
حاجة لل�شركة ال�ستخدام عدد كبير من
الموظفين واي�ضا توجد قواعد البيانات
التي تحتفظ ب�أ�سماء العمالء وعمليات
ال�شراء لوثائق الت�أمين.
6.6التكيف ال�سريع :ويق�صد بالتكيف
ال�سريع هو اال�ستجابة ال�سريعة
للتغيرات الأ�سواق ف�شركات الت�أمين
تتمكن ب�سرعة من �إ�ضافة خدماتها
وعرو�ضها وتغيير الأ�سعار.
7.7دعم وتفعيل العالقات مع العمالء:
ي�ستند التامين الرقمي �إلى مفاهيم
جديدة وقناعات ترقى �إلى اعتبار
العميل �شريك ًا ا�ستراتيجي ًا في �شركة
الت�أمين ،ان عميل التامين الذي لديه
وثيقة ت�أمين �سوف يتعامل مع ال�شركة
لفترة طويلة لذا ا�ستهدف بناء ودعم
عالقات ذات معنى وهدف مع العمالء
هو امر هام لأنه ي�ضمن ا�ستمرارية والء
العمالء لل�شركة.
 2/3/ 1المحور الثاني :عمالء التأمين:

1.1التوا�صل الفعال بين ال�شركات
والعمالء :من خالل ا�ستخدام التقنيات
الرقمية يمكن تبادل الخبرات والآراء
بخ�صو�ص المنتجات والخدمات عبر
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

مجتمعات الكترونية مثل �صفحات
التوا�صل االجتماعي على االنترنت
وا�ستخدام المنتديات.
2.2تح�سين ر�ضاء العميل :ان ا�ستخدام
التقنيات الرقمية في الت�أمين الرقمي
يمكن �شركة الت�أمين من اداء الأعمال
بكفاءة عالية مما ي�ؤدي �إلى تلبيه
احتياجات العمالء ب�شكل �سريع وفعال
مما ي�ؤدي �إلى زيادة م�ستوي ر�ضاء  4/1أوجه القصور
عمالء الت�أمين نحو ال�شركة.
بالرغم من اهمية الت�أمين الرقمي كما
3.3تخف�ض الفترة الزمنية :ان �شراء وثيقة ذكرنا �سابقا اال انه مازال هناك بع�ض �أوجه
ت�أمين �أو اعداد المطالبات بطريقة الق�صور التي توجه له وهي تنق�سم الي:
رقمية ي�ؤدي �إلى تخفي�ض الفترة
الزمنية ما بين دفع الأموال والح�صول � 1/4/1أوجه الق�صور التقنية
على الوثيقة والخدمات �أو معالجة 1.1عدم وجود اتفاق على معايير مقبولة
عموما بخ�صو�ص الأمن والموثوقية
المطالبات وي�ؤدي ذلك اي�ضا �إلى زيادة
بالرغم من ا�صدار العديد من القوانين
م�ستوي ر�ضاء عمالء و�ضمان والء
التي تحدد �إطار التامين الرقمي ولكن
العمالء الم�ستمر ل�شركة التامين.
مازالت حتى االن غير كافية.
4.4وجود خيارات كثيرة :يمكن لعمالء
الت�أمين االطالع على العديد من 2.2الزالت خطوط االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية غير كافية و�سريعة.
الخدمات الت�أمينية المقدمة ومعرفة
ا�سعارها واجراء المقارنات بينها لتحديد 3.3الزالت �أدوات تح�سين البرمجيات في
دور التطور وخا�صة في مجال الهواتف
�أف�ضل االحتياجات لعميل الت�أمين.
الذكية.
5.5ال�سرعة :يمكن لعمالء التامين التعرف
على المعلومات التف�صيلية لوثيقة 4.4هناك �صعوبات في التكامل بين
الإنترنت وبرمجيات الخا�صة ب�شركات
ت�أمين على �سبيل المثال خالل ثوان
الت�أمين في ظل وجود بع�ض التطبيقات
ولي�س ب�أيام �أو �أ�سابيع.
وقواعد البيانات.
6.6ازعاجات اقل :فلن يلتقي عمالء
الت�أمين برجال البيع ويتعر�ضوا 5.5هناك حاجة �إلى مزودات خا�صة
(خطوط ربط) بالإ�ضافة �إلى مزودات
لال�ستغالل والإقناع ،ولن ي�ضطروا �إلى
ال�شبكة وذلك لربط الفروع بع�ضها
االنتظار �إلى وقت طويل في �صفوف
ببع�ض وتلك كلفة م�ضافة.
ت�سوية المطالبات.
6.6ال زالت �إمكانية الو�صول وطلب خدمة
ت�أمينية من على �شبكة االنترنت مكلفة
 3/3/1المحور الثالث :المجتمع
و�/أو مزعجة.
1.1ا�سعار اقل :عند تقديم خدمات ت�أمينية
ب�أ�سعار اقل ف�أن ذلك ي�ؤدي �إلى �أن 7.7ووجود �أخطار التزوير �سواء بالن�سبة
للعميل من قبل بع�ض ال�شركات �أو
الأفراد الأقل غنى يمكنهم �شراء وثيقة
و�سطاء التامين ،وبالن�سبة للعمالء
تامين وبالتالي زيادة م�ستوى معي�شتهم.
في المطالبات المقدمة عبر التامين
2.2حلول ت�أمينية :تقديم الحلول الت�أمينية
الرقمي ومعالجة التوقعات الرقمية.
وفقا الحتياجات كل مجتمع ولي�ست
بعيدة عن االمر الواقع.
� 2/4/1أوجه الق�صور غير التقنية
3.3الأماكن الريفية :تمكن الأفراد في 1.1الزالت العديد من الق�ضايا القانونية
لم تحل بعد الخا�صة بال�شراء من على
الأقطار الأقل تطورا والأماكن الريفية

من التمتع بالخدمات الت�أمينية التي ال
يمكن �أن تتوفر لهم ب�أ�سلوب �آخر ودون
الحاجة �إلى ال�سفر �إليهم بعيدا.
4.4الناتج القومي :ان زيادة معدالت النمو
في حجم الأق�ساط �أو اال�ستثمارات في
قطاع الت�أمين واي�ضا تح�سين البيئة
الت�شريعية لهذا القطاع ي�ؤدي �إلى زيادة
في الناتج القومي.

�شبكة االنترنت ب�شكل مبا�شر �سواء كانت
في مجال الت�أمين �أو مجاالت اخري.
2.2االفتقار �إلى ت�شريعات حكومية وطنية
وعالمية.
3.3من ال�صعب قيا�س حقيقي لمنافع
الت�أمين الرقمي مثل الإعالن عن طريق
ال�شبكة ،وهناك افتقار �إلى منهجيات
نا�ضجة لتبرير الت�أمين الرقمي.
4.4ينتظر العديد من الم�ؤمن لهم و�شركات
الت�أمين ا�ستقرار تجربة الت�أمين
الرقمي قبل �أن يقومون بعملية التطبيق
الفعلي لها.
5.5الزال النا�س حتى الآن ال يثقون �إلى حد ما
بالأعمال التجارية ومنها الت�أمين الرقمي
وخا�صة التعاقد على خدمة �أو عملية
ال�شراء غير الورقية ولي�س فيها مواجهة
وجها لوجه مع �أحد ممثلي ال�شركة.
6.6هناك ت�صور ب�أن الت�أمين الرقمي مكلف
وغير �آمن .ولذلك هناك من ال يرغب
حتى في المحاولة.
7.7مازال هناك عدد غير كاف من الم�ؤمن
لهم و�شركات الت�أمين والم�شترين لكي
يجعلوا عمليات الت�أمين الرقمي مربحة.
8.8تزايد البطالة� ،إذ �سيتراجع الطلب على
ال�شراء في قطاعات ت�أمينية مختلفة
ب�سبب ت�أثرها بزيادة البطالة.
9.9انح�سار اللم�سة الإن�سانية المبا�شرة
ومعرفة العمالء والمجتمع المحيط بهم
عن كثب ،وزيادة التعامل مع «الأ�شباح»
في الإنترنت
1010الخوف من احتمال تزايد حاالت
الإفال�س وانهيار ال�شركات التي تكون
حديثة في المجال حيث يف�ضل العمالء
ال�شركات التي لها تاريخ في الت�أمين.
ومما ال �شك فيه �أن �شركات التامين
التقليدية تواجه تهديدا يتمثل في حاجتها
�إلى التكيف مع الفر�ص الجديدة للأعمال
الرقمية لي�س فقط لأنها ت�ستلزم تكلفة
مبا�شرة على �شكل ا�ستثمارات كبيرة في
التقنيات الجديدة للمعلومات واالت�صاالت،
بل و�أي�ضا التكلفة غير المبا�شرة المرتبطة
بتغيير نماذج الأعمال ال�سائدة .وعلى
العدد
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ال�شركات �أن تجدد عملياتها وهياكلها
التنظيمية والتي قد تقود �إلى العديد من
ال�صراعات الداخلية المختلفة .كما �أن
ت�سويق المنتجات الت�أمينية عبر االنترنت
يهدد قنوات الت�سويق التقليدية ولذلك
�سيواجه مقاومة �شديدة داخل ال�شركة.
وبالمقابل فان ال�شركات المبتدئة بحاجة �إلى
�أن ت�صبح معروفة جيدا �إذا �أرادت الح�صول
على ح�صة �سوقية هامة ،وحتى تتمكن
ال�شركات الجديدة من بناء �شهرة خا�صة بها
فان ذلك يت�ضمن م�صاريف �إعالن وت�سويق
عالية بالطرق التقليدية ويمكن تخفي�ض تلك
التكاليف �إذا ا�ستخدمنا الطرق الرقمية .ما
زلت �شكوك �صفقات مبيعات التامين على
االنترنت �سواء من ال�شركة �أو العمالء لعدم
الت�أكد من تنفيذ هذه التعاقدات ب�شكل �سليم
وكامل كما في الطرق القديمة التقليدية.
الفصل الثاني
التحديات واالثار االقتصادية
وعلى الرغم مما ذكر �سابقا في
الف�صل االول من االهمية المتزايدة نحو
الت�أمين الرقمي وكونه االتجاه الأكثر
حداثة ودخوال �إلى عالم الم�ستقبل �إال
�أن ذلك ال يمنع من القول ب�أن الأمر
ينطوي على تحديات تتطلب المزيد من
التخطيط والتفكير الدقيق قبل تطبيق
الت�أمين الرقمي في �شركات الت�أمين
واعادة الت�أمين وو�سطاء الت�أمين اي�ضا،
ويجب عليهم ان يدركوا التحديات التي
قد تقابلهم اثناء عملية التطبيق لذلك ان
القاء ال�ضوء على تلك التحديات ي�ساعد
ب�شكل كبير على مواجهتها.
 1/2التحديات
 -1التحديات التنظيمية:

نماذج االعمال ودمج الأن�شطة وتعديل �إحداث نقلة نوعية في ترجمة الم�صطلحات
ا�ستراتيجيات الت�سويق التقليدية مع تحديث الت�أمينية �إلى لغة عامية يفهمها العمالء،
�إجراءات العمل بها بما يتم�شى مع التطورات بحيث ت�صبح مقروءة ب�شكل �سهل وب�سيط،
وكذلك �ضرورة مراعاة بع�ض العوائق
التكنولوجية الرقمية المتجددة.
 -2ارتفاع تكاليف إقامة المواقع الأخرى التي قد تتمثل في الثقافية والعادات
االليكترونية الخاصة بتطبيق التأمين والتقاليد والقيم.
الرقمي نسبيا:

 -5الخصوصية واألمن:

�إن �إن�شاء موقع �إلكتروني على الإنترنت
ل�شركات الت�أمين واعادة الت�أمين فقط لم يعد
كافيا فان �أي من�شاة ت�أمينيه �أو غير ت�أمينية
ت�ستطيع ان�شاء موقع الكتروني لها بتكلفة
�صغيرة للقيام بخدمة التعرف عليها ولكننا
نتكلم هنا عن �أ�شبه ما يكون ب�إن�شاء وبناء
موقع مادي ،حيث �أن ت�صميم و�إن�شاء وتطوير
المواقع االلكترونية به مالء ا�ستمارات
ت�أمينية واعداد مطالبات وفتح قنوات درد�شة
مع الم�ؤمن له لتلقي اال�ستف�سارات يحتاج
�إلى خبراء متخ�ص�صين وعلى درجة عالية
من الكفاءة وكذلك الحاجة �إلى درا�سات
ت�سويقية وفنية بحيث تكون تلك المواقع
الإلكترونية جذابة وم�صممة ب�شكل قادر
على جذب انتباه العمالء و�إثارة اهتمامهم،
وتلبية رغباتهم وا�ستف�ساراتهم ب�شكل كامل
كما يجب �أن يكون الموقع م�ؤه ًال لتقديم
قيمة �إ�ضافية للعميل بما يحقق لل�شركة ميزة
تناف�سية عن الآخرين وربط هذه المواقع
علي �شبكات التوا�صل االجتماعي (في�سبوك,
توتير ,ان�ستجرام ,قناة اليوتيوب).

تعد ال�سرية والخ�صو�صية من التحديات
التي تعوق وت�ؤثر على تقبل بع�ض العمالء
لفكرة الت�أمين الرقمي وطلب الخدمة
الت�أمينية عبر الإنترنت وخا�صة �أن عملية
الت�سجيل ومالء اال�ستمارات تحتاج �إلى كتابة
بع�ض البيانات بوا�سطة العمالء مثل اال�سم،
النوع ،الجن�سية ،العنوان ،طريقة ال�سداد،
وغيرها ،لذا فهناك �ضرورة ال�ستخدام
برمجيات خا�صة للحفاظ على �سرية
وخ�صو�صية بيانات العمالء.

-3

تطور تكنولوجيا شبكات

التواصل االجتماعى:

�إن �سرعة التطورات التكنولوجية في مجال
�شبكات التوا�صل االجتماعي وتعزيز فعاليتها
وقدرتها التناف�سية يعد من �أهم التحديات
التي تواجه ا�ستمرارية هذه ال�صفحات
ونجاح الت�سويق لمنتجات وخدمات ال�شركة
الت�أمينية من خاللها.

�أن تنمية الأعمال من خالل الت�أمين
الرقمي تحتاج �إلى �أحداث تغييرات
جوهرية في البنية التحتية في الهيكل
�أن اللغة والثقافة من �أهم التحديات التي
والم�سار والفل�سفة التنظيمية ل�شركات تعوق التفاعل بين كثير من العمالء وبين
الت�أمين ،فهناك حاجة ما�سة �إلى �إعادة العديد من المواقع االلكترونية ،لذا فهناك
تنظيم الهيكل الداخلي لل�شركة وتعديل حاجة ملحة لتطوير برمجيات من �ش�أنها
 -4عوائق اللغة والثقافة:

 -6عدم توافر المعلومات:

( )1ي�ستخدم كثير من الأ�شخا�ص �شبكة
االنترنت في عمليات تجارية فيمكن اجراء
عمليات البيع وال�شراء لل�سلع والخدمات
من خالل ال�شبكة ،ومنها خدمات الت�أمين
وفي مثل هذه العمليات قد ال يتوافر بع�ض
المعلومات الكافية عن الم�ؤمن له �أو بع�ض
النقاط التي قد ال تفهم في عقد الت�أمين والتي
قد تحتاج �إلى �شرح مبا�شر مع الم�ؤمن له من
قبل �شركة الت�أمين ،وهو الأمر الذي يترتب
عليه تعر�ض الم�ؤمن له ب�شراء خدمة ت�أمينية
تغطي مجموعة من االخطار منها خطر قد
ال يحتاج له الم�ؤمن له نتيجة �سوء الفهم مما
ينتج عنه دفع اق�ساط ت�أمين بقيمة اعلي �أو اقل
من المفتر�ض دفعة في حالة الح�صول علي
معلومات كاملة و�صحيحة عن الم�ؤمن له ,وهو
الأمر الذي يتطلب من �شركات الت�أمين بعر�ض
الخدمات الت�أمينية بو�سيلة الكترونية يتم من
خاللها توفير المعلومات ال�صحيحة والكاملة
عن هذه الخدمة ب�شكل وا�ضح و�صحيح والت�أكد
من و�ضع قيود عند طلب الخدمة الت�أمينية من
عميل الت�أمين تجعله ملتزم بتقديم بالمعلومات
الكاملة والهامة والخا�صة بعقد الت�أمين ب�شكل
كامل ووا�ضح .حتى يمكن الح�صول على عقد
ت�أمين �صحيح ،وبالطبع مع فتح قنوات ات�صال

(1) Art. L121-19 modifié par loi n 2010-853 du 23 Juillet 2010.
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مبا�شرة (مثل قنوات الدرد�شة) للإجابة على
كافة ت�سا�ؤالت الم�ؤمن له عن اي بند في عقد
الت�أمين �أو تقديم المعلومات الالزمة له من
�شرح وتو�ضيح.
فعلي �سبيل المثال� :سعت بع�ض دول العالم
ومنها فرن�سا اتخاذ بع�ض االجراءات �إزاء
مخاطر غياب �أو قلة المعلومات تقوم بحماية
الم�ستهلكين من الغ�ش في المعامالت التي
تتم عن ُبعد فجاء بالمادة  19من قانون الثقة
في االقت�صاد الرقمي رقم  575ل�سنة 2004
وال�صادر في  21يونيو  ،2004يلتزم كل
�شخ�ص يمار�س ن�شاط التجارة االلكترونية
يقوم بتوريد �سلع �أو تقديم خدمات ب�إتاحة
الدخول ب�سهولة على المعلومات التالية:
 -1بالن�سبة لل�شخ�ص الطبيعي بيان اال�سم
واللقب ،وبالن�سبة لل�شخ�ص المعنوي بيان
ا�سم ال�شركة
 -2عنوان الإقامة وعنوان البريد االلكتروني
و�أرقام التليفون.
-3رقم القيد في �سجل التجارة وال�شركات
ور�أ�س المال ومركز ال�شركة الرئي�سي
-4البيانات ال�ضريبية وفق ًا للمادة  286من
الكود العام لل�ضرائب.
-5الترخي�ص فيذكر ا�سم وعنوان جهة
الترخي�ص مثل و�سطاء الت�أمين ومعيدي
الت�أمين.
كما جاء بالمادة  L121-18من �أن كل
عر�ض للتعاقد ي�شمل بيانات ا�سم ال�شركة
�أو مقدم الخدمة وعنوانه و�أرقام التليفون
وا�سم ال�شركة �إذا كان �شخ�ص معنوي
وم�صاريف الت�سليم وطرق الدفع والت�سليم
ومدى وجود حق العدول من عدمه وحدود
تطبيقه ومدة �صالحية العر�ض والثمن،
وي�سري هذا الن�ص على المعامالت التي تتم
بكل و�سيلة ت�ستخدم لالت�صال عن ُبعد ،وجاء
�أي�ض ًا بالمادة  L121-19في كود اال�ستهالك
الفرن�سي(� )2أن كل م�شتري �أو م�ستهلك يجب

ان ي�ستلم بالكتابة �أو ب�أية و�سيلة �أخرى عليه
الت�أكد في لحظة الت�سليم بمدى مطابقة
المعلومات المذكورة في العر�ض وطرق
ممار�سة حق العدول وعنوان ال�شركة لكي
يمكن للم�ستهلك ان يقدم اذا الزم االمر
اعترا�ضاته والمعلومات المتعلقة بخدمة
بعد البيع وال�ضمانات التجارية ،وت�سري هذه
الأحكام على كل و�سيلة فنية لالت�صال عن
ُبعد ،وقد ا�ستقر الفقه والق�ضاء الفرن�سي
على �ضرورة توافر المعلومات لحماية
الم�ستهلكين على �شبكة االنترنت و�أن
االلتزام بالمعلومات من مقت�ضيات ح�سن
النية في تنفيذ العقود ومنها طبعا عقود
الت�أمين عبر الأنترنت و�أن احترام هذا
االلتزام من النظام العام والذي يقت�ضي �أن
يكون الر�ضا وا�ضح ًا في العقود عن ُبعد( .)3
و�سوف يتم و�ضع نموذج في نهاية البحث
لال�ستمارة طلب تامين تملأ عن طريق
موقع �شركة الت�أمين الموجود علي �شبكة
االنترنت(�( )iصفحة )155
 -7عدم الثقة في وسائل الدفع
االلكتروني:

نظر ًا لأن المعامالت على �شبكة االنترنت
تتم عن ُبعد حيث ال يوجد التقاء مادي بين
�أطراف التعامل وال يوجد �سابق معرفة بين
الأطراف وال يوجد جهة ت�صديق على �صحة
الر�سائل والعقود والمعلومات المتبادلة ،وهو
ما يولد ال�شك والريبة عند التعاقد عن طريق
�شبكة االنترنت ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى فقدان
الثقة في تلك المعامالت وانح�سار نطاقها
وبالتالي انخفا�ض حجم الأعمال على
ال�شبكة .وغياب الثقة في تجارة االنترنت له
(:)4
مظاهر عدة تتمثل في الآتي
1.1عدم الت�أكد من حقيقة الأعمال من
خالل مواقع االنترنت.
2.2عدم معرفة �أين ومتى ي�ستلم الخدمات
الت�أمينية المطلوبة.

3.3الخوف من احتمالية تعر�ض عميل
الت�أمين للغ�ش االلكتروني.
4.4عدم الت�أكد من �صحة التوقيعات
االلكترونية.
5.5عدم الت�أكد من �صحة ال�صفقات
الت�أمينية االلكترونية �أو �صحة �إجراءات
التعاقد ومدى حجية وثائق الت�أمين.
6.6عدم ت�أكد �شركات الت�أمين من
المعلومات المقدمة من قبل عميل
الت�أمين عند �شراء وثيقة ت�أمين والتي
قد ت�ؤدي فيما بعد �إلى تقديم مطالبات
تحتوي على احتيال وغ�ش
وتدعيم ًا للثقة في معامالت االنترنت اعترفت
كثير من الدول بحجية الر�سائل االلكترونية في
الإثبات و�صحة التوقيعات من خالل �شهادات
الم�صادقة االلكترونية والتي تثبت هوية
المتعاقدين وتوافر �أهليتهم للتعاقد ،ومن هذه
الدول الإمارات العربية المتحدة ب�إ�صدارها
القانون االتحادي رقم  1ل�سنة  2006في �ش�أن
المعامالت والتجارة االلكترونية.
 -8غياب األمان:

( )5ي�ستخدم �شبكة االنترنت �أطياف ًا كثيرة
من المجتمع ،ويتعر�ض بع�ض الأ�شخا�ص
الم�ستخدمين لل�شبكة النتهاكات كثيرة نظر ًا
لغياب عن�صر الأمان ،و�أهم هذه االنتهاكات:
�1.1إمكانية اختراق مواقع االنترنت من جانب
القرا�صنة  Hackersوالح�صول على
المعلومات ال�شخ�صية والتي تم�س الحياة
الخا�صة للأفراد ،كما يمكن الح�صول
على المعلومات ال�سرية لل�شركات.
2.2اال�ستيالء على �أرقام ح�سابات العمالء
في البنوك وكذا �أرقام بطاقات الدفع
االلكتروني.
3.3ارتكاب العديد من الجرائم �سواء
بانتهاك حرمة الحياة الخا�صة �أو
ارتكاب جرائم ال�سب والقذف وال�سرقة

(2) Art. L121-19 modifié par loi n 2010-853 du 23 Juillet 2010.
(3) Yousef Shandi, la formation du contrat à distance par voie electronique, thèse doctorat, Strasbourg III, 2005, sur le site, scd-these.ustrasbg.fr/123/01/shandi, P. 124 & Cass. Civ, 29 Nov. 2011, N10-27402, sur le site, www.easydroit.com & Cass. Civ, 19 Dec. 2012, N11-13269, sur le
site, www.legifrance.gouv.fr
(4) Vasant Rao, Narciso Cerpa, Rodger Jamieson, A comparison of online electronic commerce assurance service providers in Australia, www.
unsw.edu.au, 14th Bled electronic commerce conference, June 25-26, slavenia, P. 521 & Pankaj Kamthan, E-Commerce on the www: Amatter
of trust, published on 25th April 1999, www.irt.org/articles/js158 & Virginie Etienne, le développement de la signature électronique,
& université Paris nord 13, 2010/2011 & Eric A. Caprioli, sécurité et confiance dans le commerce électronique, JCP, ed. G, 1998, N14, P. 583

( )5د .محمود محمد زيدان :مرجع سابق ،ص & 306أ .نادية منصور طليح :مرجع سابق ،ص.41
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والن�صب �أو االعتداء على حقوق الملكية
الفكرية �أو ارتكاب �أعمال المناف�سة غير
الم�شروعة �أو تقليد العالمات والأ�سماء
التجارية.
 -9إمكانية االستيالء على
المواقع االلكترونية بالكامل.

وطرق ممار�سة حق العدول ،وهذا الحق
لم يرد له ذكر في القانون االتحادي رقم
 1ل�سنة  2006وهو ما يتطلب العمل على
�إ�ضافة هذا الحق �إلى مواد القانون.
 -2عدم وجود �آلية لإنهاء المنازعات التي
تن�ش�أ عن عدم ت�سوية المطالبات �إلى
قد تمت من خالل �شبكة االنترنت وال
يبقى �أمام المتنازعين �سوى اللجوء �إلى
الق�ضاء العادي وهو �أمر قد يكون مكلف ًا
مادي ًا وقد ي�ستغرق بع�ض الوقت ،وبالتالي
قد تكون ذريعة �أمام �أ�صحاب الحقوق
في الإحجام عن ال�سعي لنيلها ،خا�صة
�إذا كانت قيمة الجزء الم�ؤمن عليه تافه
�أو بثمن زهيد ال ي�ستدعي م�شقة الذهاب
للق�ضاء و�إنفاق المزيد من الأموال �أو
�إ�ضاعة المزيد من الوقت وفي النهاية قد
ال ين�صفه الق�ضاء.

ويمكن التغلب على كل هذه االنتهاكات
�سواء بت�شفير البيانات �أو تغيير الأرقام
ال�سرية با�ستمرار وتوفير الآليات للحد من
الجرائم المرتكبة على �شبكة االنترنت
وتفعيل ال�سيا�سة العقابية عن هذه الجرائم.
�إال �أن نتيجة هذه الإجراءات وال�سيا�سات
لي�ست م�ؤكدة في الق�ضاء نهائي ًا على كل
هذه االنتهاكات وهو الأمر الذي ا�ستدعى
من البع�ض التفكير في حلول �أخرى لمواجهة
مثل هذه االنتهاكات .ومما ال �شك فيه �أن
التهديدات الأمنية ال زالت تحظى باهتمام
كبير ب�سبب الم�شاكل الخطيرة التي يمكن �أن التحديات الخا�صة بجمهورية م�صر
ت�سببها ،وتتجلى تلك التهديدات في مجاالت العربية:
�أ -غياب البنية التحتية ال�ضرورية لهذا
عدة كالموثوقية في اعتماد التعامالت
النوع من التجارة الحديثة.
الت�أمينية ،وطبيعة العمل الت�أميني الذي
يتطلب التعامل بكم هائل من المعلومات
ب -عدم و�ضوح الر�ؤية الم�ستقبلية
التي ت�ستوجب بطبيعتها قدرا معينا من
للت�أمين الرقمي لدى مدراء ال�شركات.
الحماية والأمن
جـ -ارتفاع التكلفة المادية للتحول �إلى
الت�أمين الرقمي.
-10عدم توافر الضمانات القانونية
د -عدم تقبل العمالء لفكرة ال�شراء
من مخاطر الت�أمين الرقمي على �شبكة
عبر الإنترنت لإح�سا�سهم بالمخاطر
االنترنت عدم توافر ال�ضمانات القانونية،
المتعلقة بذلك.
وهي �ضمانات مقررة لتنفيذ وثائق الت�أمين
ز -بطء �شبكة الإنترنت و�صعوبة التنقل
الرقمية و�إنهاء المطالبات النا�شئة عن عدم
عبر المواقع االلكترونية.
تنفيذ هذه الوثائق ،وتتمثل مظاهر عدم
توافر ال�ضمانات في الآتي:
 -1عدم امكانية التعديل علي الوثيقة �أو
التراجع للم�ؤمن له عن التعاقد من  2/2اآلثار االقتصادية للتأمين الرقمي
بعد عر�ض �أوجه الق�صور والتحديات
علي �شبكة االنترنت ،وهي ميزة قانونية
تمنحها بع�ض الت�شريعات بموجب ن�صو�ص التي تقابل بع�ض منها عند تطبيق الت�أمين
�صريحة ،ومنها على �سبيل المثال ما جاء الرقمي فقد جاء الوقت االن لنتحدث
بالمادة  L121-18من كود اال�ستهالك عن االثار االقت�صادية للت�أمين الرقمي
الفرن�سي ب�أن ي�شمل كل عر�ض للتعاقد وطرح ال�س�ؤال الهام هنا هو ما هي الآثار
عدة بيانات من بينها مدى توافر حق االقت�صادية التي �ستترتب نتائجها على
ب�شكل عام
العدول من عدمه ،وجاء بالمادة � L121-شركات الت�أمين واعادة الت�أمين ٍ
 19من ذات الكود الأخير على ان الذي من وجود وتطور تقنية الت�أمين الرقمي؟ وما
يقوم بالتعاقد يحق له في معرفة �شروط هي الآثار االقت�صادية بالن�سبة للم�ؤمن له؟
العام الخامس والثالثون
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ويمكن تق�سيم االثار االقت�صادية الي:
 1/2/2الآثار االقت�صادية على م�ستوى
�شركات الت�أمين:
يمكن �إجمال النتائج التي تترتب على
�شركات الت�أمين العربية من عملية الت�أمين
الرقمي كما يلي:
�أ -اال�ستفادة من الفر�ص الت�سويقية:
�سوف ت�ستفيد �شركات الت�أمين ال�صغيرة
والمتو�سطة من الفر�ص الت�سويقية التي
يوفرها الت�أمين الرقمي خالل �شبكة االنترنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي حيث �ست�سمح
لها بالنفاذ �إلى الأ�سواق المحلية والعربية
والعالمية لتقديم خدمتها وك�سر احتكار
�شركات الت�أمين الكبيرة لهذه الأ�سواق ,حيث
لم تعد �شركات الت�أمين ال�صغيرة وو�سطاء
الت�أمين بحاجة �إلى و�سائط تقليدية للبيع
ولم تعد بحاجة لالنتقال �إلى البالد الأخرى
و�إقامة وكاالت فيها ولكن �أ�صبحت بحاجة
�إلى معلومات عن الأ�سواق �إلى تريد فتح
مجاالت بها ودرا�سة تلك الأ�سواق في �ضوء
تلك المعلومات� ،أن �أي �شركة ت�ستطيع عر�ض
خدماتها الت�أمينية والأفكار بحرية على
موقعها على �شبكة الإنترنت التي تتيح لها
الت�سويق بفعالية �أكبر الأمر الذي يوفر لها
فر�صة �أكبر لجني الأرباح ب�سبب التوا�صل في
عمليات البيع على مدار ال�ساعة .كما ي�ساهم
الت�أمين الرقمي بتخفي�ض تكاليف التخزين؛
ذلك ب�سبب ا�ستخدام قواعد البيانات بدال
من االوراق والم�ستندات لكي تقوم بتخزين
�أ�سماء العمالء وتواريخ عمليات بيع وثائق
الت�أمين واي�ضا اعداد المطالبات الأمر الذي
يوفر الكثير من التكاليف التي تنعك�س على
م�ستوى �أداء ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة
وتوفير النفقات لإعادة دفع العملية
الت�أمينية.
ب -تخفي�ض التكاليف:
يخف�ض الت�أمين الرقمي من مكونات
الإنتاج وتكلفته والمدخالت غير المبا�شرة
وهذا يوفر لل�شركات الت�أمين فر�صة تخفي�ض
ا�سعار وثائق الت�أمين ومنها اق�ساط الت�أمين
مما يتيح قدر ًا من المناف�سة وت�شتمل هذه
التكاليف على تكاليف الت�شغيل والت�سويق
واالنتقاالت وال�سفر والطباعة .كما �أن بناء
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

يتم تحديد �أ�سا�س ال�سعر والمميزات
ل ا�ستمارة
ب�شكل �سليم و�صحيح .كما تم أ
االقتراح من قبل الم�ؤمن له بنف�سه حيث
يقوم بتقديم معلومات دقيقة ،مما يقلل من
فر�ص الغ�ش والمطالبات المرفو�ضة ب�سبب
معلومات غير �صحيحة .ومع �أي معاملة عبر
الإنترنت �أو بالطرق الرقمية ،تعتبر �صحة
و�سالمة البيانات والمعلومات المقدمة هي
م�صدر قلق .وفي هذا ال�صدد ،تقوم �شركات
الت�أمين بالحفاظ على �صحة و�سالمة هذه
المعلومات والبيانات عن طريق �ضوابط
قوية لحماية البيانات مثل �إ�سو27001 :
و�إ�سو( 22301:وهي المعايير الدولية لإدارة
�أمن المعلومات) المعتمدة نظرا لوجود
بيانات مالية لدي �شركات الت�أمين .وقال
ال�سيد� /سنيهيل غامبير ،الرئي�س التنفيذي
للعمليات في �شركة �أفيفا للت�أمين على
الحياة المحدودة في الهند« :يتم اختبار
جميع التطبيقات عبر الإنترنت من �أجل
معرفه نقاط ال�ضعف ،ويتم توجيه معلومات
دفع الأق�ساط الخا�صة بالعمالء من خالل
برامج اخري خا�صة بالدفع �أو مواقع مثل
( ،)PayPalوبالتالي ال يتم تخزين بيانات
بطاقات االئتمان مع �شركات الت�أمين».

موقع على الإنترنت �أكثر اقت�صادية من
بناء فروع كثيرة لل�شركة �أو �صيانة المكاتب
والإنفاق الكبير على الم�سائل الترويجية �أو
تركيب تجهيزات باهظة الثمن في العديد من
المكاتب الإدارية التي تقوم بخدمة الم�ؤمن
له ،واي�ضا التامين الرقمي يقوم بعملية
الت�سويق وا�صدار الوثائق واعداد المطالبات
عبر �شبكة الإنترنت مما يخف�ض الكثير
من التكاليف عما هو في الت�أمين التقليدي
وكذلك يقوم الت�أمين الرقمي بتقليل عدد
الموظفين كما �أن عدد ًا من التكاليف تختفي
كلي ًا �إذا كانت الوثائق والمطالبات ت�صدر ث� -شبكة الأمان
�شكل �أخر من ا�شكال ا�ستخدام التكنولوجيا
ب�شكل رقمي بحيث يمكن ت�سلمها مبا�شرة
على �شبكة الإنترنت دون حاجة �إلى التوا�صل الرقمية في مجال الت�أمين هو «خدمة ما بعد
البيع وزيادة الكفاءة« .حيث ان العمالء مع
المبا�شر مع الم�ؤمن له.
التامين الرقمي قادرون على الح�صول على
ت -القدرة التناف�سية:
تحديثات دقيقة وفي الوقت المنا�سب مما
الت�أمين الرقمي يعمل على تح�سين الكفاءة ي�ؤدي ذلك �أي�ضا �إلى زيادة ر�ضا العمالء.
والقدرة التناف�سية بين �شركات الت�أمين حيث ان التكنولوجيا الرقمية وا�ستخدام
واعادة الت�أمين بفعل ا�ستخدام تكنولوجيا و�سائل االت�صال الحديثة تمكن من توحيد
المعلومات ،كما تتاح الفر�صة لزيادة حجم وتح�سين نوعية الخدمات» ،وهناك ميزة
عمليات البيع من خالل اال�ستفادة من هامة �أخرى تتمثل في الق�ضاء على فر�ص
المقدرة الت�سويقية عبر �شبكة الإنترنت االحتيال و�سوء البيع ،وال �سيما من جانب
طوال النهار والليل وخارج الحدود المحلية .و�سطاء التامين .حيث انه عندما ي�شتري
واي�ضا التامين الرقمي يتيح �أمكانية مواكبة �شخ�ص ما وثيقة ت�أمين عبر الإنترنت ،ف�إن
التطورات الحديثة في مجال الت�أمين وهذا الق�سط يذهب مبا�شرة �إلى �شركة الت�أمين ج-النمو االقت�صادي:
يعمل الت�أمين الرقمي على زيادة الإنتاجية
يعطيه ميزة تناف�سية في التعامل مع عمالء و�أي�ضا التغطية الت�أمينية التي يطلبها عميل
الت�أمين حيث ت�ستطيع الو�صول �إليهم في التامين عادة ما تكون وا�ضحة وتغطي والنمو االقت�صادي وهذا ما ب�سبب الكفاءة
كل وقت ومكان .كما �أن الترويج ل�شركات الخطر المطلوب بن�سبه  % 100وبالتالي العالية في عر�ض الخدمات الت�أمينية على
الت�أمين يحقق لها ميزة تناف�سية للو�صول
�إلى ال�شرائح الت�سويقية الم�ستهدفة في
�أ�سرع وقت وب�أقل تكلفة .ومن مزايا الت�أمين
الرقمي التناف�سية �أي�ض ًا هو التلبية الفورية
لطلبات العمالء ذلك �أن الوقت هو من �أهم
العنا�صر بالن�سبة للم�ؤمن لهم� .أن هذه
الميزات التناف�سية للت�أمين الرقمي ت�ساهم
بدعم �شركات الت�أمين ال�صغيرة والمتو�سطة
وهذا بدوره ينعك�س �إيجاب ًا على م�ستوى
االقت�صاد وزيادة الدخل القومي.

العدد
September -2018

47

General Arab Insurance Federation

138
137

المواقع المخ�ص�صة لل�شركات الت�أمين على واعادة الت�أمين على الإنترنت وي�ساهم
�شبكة االنترنت وقلة القيود المفرو�ضة للدخول بتزويد الم�ؤمن لهم بالمعلومات الكاملة
�إلى الأ�سواق العالمية والإمكانية العالية عن الخدمات الت�أمينية .ويتم ذلك دون �أية
للح�صول على المعلومات الالزمة عن ال�سوق� .ضغوط من �شركات الت�أمين.
ح -تق�سيم العمل:
الت�أمين الرقمي بما يحمله من تكنولوجيا
متطورة �سيعمل على المزيد من تق�سيمات
العمل وتغيير في �أنماطه و�أ�ساليبه والتخلي عن
بع�ض العنا�صر الب�شرية ،خا�صة الموظفين
متو�سطي وعديمي المهارة التي كانت تقوم
بهذا العمل بالإ�ضافة �إلى اال�ستغناء عن بع�ض
و�سطاء الت�أمين مما �سيكون له �آثار ًا غير
محمودة وذلك بزيادة معدالت البطالة لذلك
ال بد للجيل الحالي في البلدان العربية من
التكيف مع التغيرات التكنولوجية.
خ -تخفي�ض ال�ضريبة:
�أن الت�أمين الرقمي �سي�ؤدي �إلى تخفي�ض
ال�ضريبة و�أن تعاظم دور النقود الإلكترونية
في عمليات �شراء الخدمات الت�أمينية واي�ضا
في عمليات ت�سوية المطالبات عبر الإنترنت
كل ذلك ي�ؤدي �إلى تخفي�ض ال�ضريبة.
 2/2/2اآلثار االقتصادية على
عميل التامين

�أما الآثار االقت�صادية التي تنعك�س على
عميل الت�أمين يمكن �إجمالها بما يلي:
�أ -توفير الوقت والجهد:
يتميز الت�أمين الرقمي ب�أن �أ�سواقه مفتوحة
على مدار ال�ساعة ودون �أية عطلة وال يحتاج
عميل الت�أمين �إلى االنتقال �إلى مقر �شركة
الت�أمين �أو االنتظار للح�صول على خدمة
ت�أمينية ب�سبب الخدمة المتطورة لل�شراء من
على �شبكة الإنترنت مبا�شرة وال يحتاج �شراء
�أحد الخدمات الت�أمينية �سوى النقر على
الت�سجيل و�إدخال المعلومات عن البطاقة
االئتمانية �أو ا�ستخدام النقود الإلكترونية (E-
 )moneyفي عملية دفع االق�ساط واي�ضا في
الح�صول على التعوي�ضات من المطالبات التي
تحدث من خالل �شبكة االنترنت اي�ضا (كما
هو مو�ضح في نموذج االدخال �صفحة )155
ب -حرية االختيار:
يوفر الت�أمين الرقمي الفر�صة للم�ؤمن
له بزيارة مختلف �أنواع �شركات الت�أمين
العام الخامس والثالثون

ج -خف�ض الأ�سعار:
يوجد على �شبكة الإنترنت الكثير من
ال�شركات الت�أمينية التي تبيع الخدمات
الت�أمينية ب�أ�سعار اقل من الأ�سواق التقليدية؛
لأن الت�أمين الرقمي من �ش�أنه �أن يوفر
العديد من النفقات التي ت�صب في م�صلحة
الم�ؤمن له .وذلك ب�سبب المناف�سة ال�شديدة
بين ال�شركات بع�ضها البع�ض العار�ضة على
�شبكة الإنترنت مما ي�سهل على الم�ؤمن له
المقارنة بين الأ�سعار المعرو�ضة .وي�ساهم
المزيج الت�سويقي الرقمي بتخفي�ض ال�سعر
بحيث يتم اخت�صار العديد من منافذ
التوزيع وي�ساهم بتقليل عدد الموظفين
الالزمين للت�سويق كما �أن الدول لم تفر�ض
ال�ضرائب على المبيعات عبر �شبكة الإنترنت
وال ر�سوم في حال ت�سويق الخدمات الرقمية
وهذه ميزة ل�صالح الم�ؤمن له وخ�صو�ص ًا
في البلدان العربية والتي في معظم بلدانها
يكون دخل المواطن منخف�ض.
ح-ر�ضا الم�ستهلك:
توفر �شبكة الإنترنت لل�شركات الت�أمين
�إمكانية الإجابة على ا�ستف�سارات الم�ؤمن
له ب�سرعة مما يوفر خدمات �أف�ضل للم�ؤمن
لهم وي�ستحوذ على ر�ضاهم .ان ا�ستخدام
التقنيات الرقمية ،يمكن �شركات الت�أمين
تلبية المطالب االكثر تعقيدا اي�ضا و�إقامة
عالقات �أوثق مع العمالء .وقد تتطور هذه
العالقات من خالل المزيد من االت�صاالت
المتكررة والتفاعالت المتكررة يمكن �شركات
الت�أمين من ك�سب كميات غير م�سبوقة من
المعلومات عن عمالئها ،وا�ستخدامها لتطوير
و�سائل جديدة ناجحة .كل هذا �سي�ساعد
�شركات الت�أمين �إدارة �أ�شكال جديدة من
المناف�سة القادمة في طريقه.
 ان �شركات الت�أمين لم تعد تناف�س فقطمع �شركات الت�أمين الأخرى ،بل مع �شركات
ت�ستخدم ال�صناعات المبتكرة .هذه ال�شركات
قد تحدد قواعد تناف�سية جديدة لالقت�صاد،
حيث تقوم بالحد من عرو�ض الت�أمين
التقليدية� .شركات مثل جوجل و�أبل والفي�س
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بوك م�سلحة مما لديها من عمالء ومقترحات
قيمة جديدة وتقنيات ت�ؤثر �أي�ضا على جوهر
�صناعة الت�أمين في درا�سة �أك�سنت�شر وجد انه
ما ي�صل الى  80في المئة من �شركات الت�أمين
يعتقدون ان هناك تغير �سوف يحدث جذريا
اي�ضا في تغيير طبيعة المخاطر التي تغطيها
وذلك ب�سبب ا�ستخدام التكنولوجيات الجديدة
(طائرات بدون طيار ،على �سبيل المثال)
�سوف تحتاج المخاطر الجديدة التي تتطلب
تغطية الت�أمين �إلى �أن ت�أخذ في االعتبار معايير
وتقييمات مختلفة تماما من المخاطر القائمة
(على �سبيل المثال ،ال�سيارات ذاتية القيادة
التي ت�سيطر عليها الأنظمة الذاتية) ان �شركات
الت�أمين يجب عليها العثور على ال�شركاء
المنا�سبين لتكمل �أ�صولها ،والكفاءات الأ�سا�سية
وقيمة العالمة التجارية حتى يتمكنوا من تلبية
احتياجات عمالء الت�أمين الجدد .ان ه�ؤالء
العمالء الجدد ي�ستطيعون التحمل في حالة
دفع مبالغ �صغيرة في العملية الت�أمينية ولكنهم
�سوف ي�شعرون بم�ضياقات في حاله الدفع
اكثر من االزم واي�ضا من الخطوات المعقدة
للأجراء التعاقد علي وثيقة ت�أمين �أو اعداد
مطالبات ال�شركة التي يمكن ازاله هذه العقبات
في ظل الت�أمين الرقمي وكذلك التقليل من �آالم
�شراء وامتالك وثيقة ت�أمين ,ان ا�ستخدام
الت�أمين الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في
العملية الت�أمينية ي�ؤدي �إلى �سهولة التعامل ما
بين عميل التامين و�شركة التامين االمر الذي
يجعل �شركة الت�أمين تجني �سوقا �ضخمة من
الم�ستهلكين الذين تعبوا من التعر�ض للمعاملة
�سيئة من قبل �صناعة الت�أمين� ،أن معظم القادة
في �صناعة الت�أمين يعرفون �أنهم بحاجة �إلى
العمل للتحول �إلى الواقع الرقمي الجديد
وهذا في �أي �صناعة �أو �شركة ،ولي�س الت�أمين
فقط .انها لي�ست مجرد تطبيق التكنولوجيا
الجديدة .ولكن االمر يتطلب ا�ستراتيجية،
وقيادة ،وثقافة ،وموارد وقدرات تقنية .ووجد
اال�ستطالع معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا
�أن معظم �شركات الت�أمين ال تزال في مراحل
مبكرة �أو تطوير الن�ضج الرقمي .حتى تلك التي
كانت في مرحلة «الن�ضج» الأكثر تقدما ال يمكن
اعتباره حقا نا�ضجة تماما.
�سوف يتم ن�شر باقي البحث تباعا
في الأعداد القادمة
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

Digitilization:
What does it really mean?

Disruptive Innovation
Dr. Winfried Heinen
Chairman of General Reinsurance
AG-Germany

“Disruptive innovation is an innovation
that creates a new market and value
network and eventually disrupts an
existing market and value network,
displacing established market leading
firms, products and alliances.”

GAIF Tunisia, 25 June 2018

Source: Wikipedia
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Do we live disruption in insurance
“Insurance is a means of protection from financial loss. […] Insurance involves pooling funds from many
insured entities to pay for the losses that some may incur. The insured entities are therefore protected
from risk for a fee.”
Source: Wikipedia

Pooling Risk
• Appearance of new risks or disappearance of existing risks
• Other means of protection not involving pooling
• Other ways of pooling not involving (existing) insurance companies

So what is different this time?

MEcosystem

Speed of Technical Innovation and Change
Availability of Capital

2018 - ) سبتمبر ( أيلول
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MEcosystem vs. Insurance

Addressing top priorities of modern protection business

Simple onboarding
and immediate buy

Structure of applicants
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The (life) insurance product / process of the future

QUP – Quick Underwriting Process

2018 - ) سبتمبر ( أيلول
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Short and simple health questions, easy to navigate

Quick onboarding with QUP
• Pricing information
- Age, gender, smoker status,
- Duration of cover, sum insured

• Initial underwriting questions
- Only a few questions for healthy lives
- Dynamic underwriting is used to minimise
unnecessary exclusions and questions

• Insurance offer

Risk stratification
Eliminate
uninsurables

Preliminary Risk
Class

Final Risk
Class
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2nd look – Follow-Up Underwriting
• Full dynamic UW based on QUP-results
• Not later than 3 months after QUP
• Determines Risk Class:
premium / benefit level

• Ideally follow-up UW allows for further discounts
• With a more restrictive initial underwriting, follow-up underwriting may become optional

The MEcosystem – ultimate customer centricity
Ease of Access

Trust and Transparency

Personalised offering

- Reduce barriers to insurance
purchase

- Make customers understand
product

- Use data and analytics to
tailor products

- Length and requirements of
UW process

- Make customer continuously
aware of protection

- Engage during policy period

- Improve the customer journey

- Offer service around policy
and claims

2018 - ) سبتمبر ( أيلول
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- Act as “Life Enabler”
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التحول الرقمي

•بقلم

في صناعة التأمين العربية ...اتجاه جبري

داوود �سالم توفيق
10-06-2018
•
ل�شركة غزال للت�أمين
الرئي�س التنفيذى

لم يكن في الخبرات الت�أمينية� ،أو لغياب القدرة
م�ستغربـ ًا �أن الت�سويقية للمنتجات الت�أمينية ،ف�إن الغياب
يتخذ م�ؤتمر �شبه الكامل في تطبيق التكنولوجيا الرقمية
ا ال ت ح ـ ـ ا د في المعامالت الت�أمينية ،يعد من �أهم
العام العربي المعوقات في طريق تحديث قطاع الت�أمين.
ل ل ت أ� م ي ـ ـ ـ ن �إذ �إن للتكنولوجيا الرقمية �إيجابيات
في دورت ـ ـ ــه ومميزات عدة �إذا ما حظيت بالتطبيق في
الثانيـ ــة والثالثين �شعار ًا حول «التحول قطاع الت�أمين ،و�أهمها ت�سريع وتيرة �إنجاز
الرقمي و�صناعة الت�أمين في الوطن المعامالت وتب�سيطها وتوفرها وتوفيرها في
العربي» ،بعد �أن �شهدت الأ�سواق العربية كل وقت.
عموم ًا ،و�سوق الت�أمين خ�صو�ص ًا ،تباط�ؤ ًا
ورغم التوقعات التي ت�شير �إلى احتمال
في االعتماد على التكنولوجيا الرقمية ،اتجاه �شركات الت�أمين الكبرى والرابحة
خالل العقد الما�ضي ،في �سبيل اللحاق نحو تطبيق هذه التكنولوجيا في تعامالتها
بما جنته �شركات الت�أمين الغربية من اليومية ،ف�إننا ال نرى �أي قرارات حا�سمة �أو
فوائد جمة في هذا المجال الحيوي.
حتى م�ؤ�شرات تدل �إلى هذا االتجاه .و�إذا
كان خبراء الت�أمين الغربيون ي�ؤكدون �أن �أهم
و�إذا كنا ن�شكو من �أمية متف�شية في مجال فوائد التكنولوجيا الرقمية تلبية احتياجات
الوعي الت�أميني �أو انخفا�ض في درجة الثقافة العمالء ،وتخفي�ض الم�صاريف العمومية
الت�أمينية في الدول الخليجية� ،إما ب�سبب ندرة �أو الإدارية ،وهي �أمور تعمل كل �شركات

الت�أمين على تحقيقها من �أجل الربحية على
الأقل ،ف�إننا ال نرى في الأفق ما ي�شير �إلى
محاولة �إعداد الكفاءات المحلية فني ًا ومهني ًا
لتطبيق هذه التكنولوجيا.
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وقد �أ�شرنا �إلى �أهمية التكنولوجيا في
�صناعة الت�أمين على الم�ستوى المحلي
قبل ثماني �سنوات ،وتحديد ًا في بداية
عام  ،2010عندما اقترحنا على بع�ض
زمالء المهنة في �شركات الت�أمين
الكويتية الأخرى فكرة �إن�شاء �شبكة
معلومات ت�أمينية� ،شبيهة بفكرة �شبكة
المعلومات االئتمانية  ،CI NETلحماية
�شركات الت�أمين المحلية من عمليات
الن�صب واالحتيال ،وهي عمليات كانت
قد تزايدت �آنذاك ب�سبب تطور تكنولوجيا
االت�صال وتقنيات التزوير لكنها ،للأ�سف
ال�شديد ،لم تلق ت�شجيع ًا وال قبو ًال من
�شركات الت�أمين الكويتية الأخرى.

سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

ولو نفذت هذه الفكرة في ذلك
الوقت ،ال�ستطاع قطاع الت�أمين �أن يرتب
�أو�ضاعه تكنولوجيا ،ويخطو خطوات
جبارة نحو تطبيق التكنولوجيا الرقمية
اليوم ،ولتمكنت �شركات الت�أمين
الكويتية من تنظيم �أعمالها ون�شاطاتها
الت�أمينية ،و�أ�سرعت من وتيرة �إ�صدار
وثائق الت�أمين دون خوف من احتماالت
وجود حاالت تزوير في هذه الوثائق،
وهي �أعمال يلج�أ �إليها البع�ض للح�صول
على تعوي�ضات ال ي�ستحقونها.
و�إذا كنا نعاني ،خالل ال�سنوات
القليلة الما�ضية ،مناف�سة �شديدة من
�شركات الت�أمين الأجنبية في ال�سوق
الكويتي ،ف�إن هذه المناف�سة �ست�شتد
وتحتدم �أكثر من ذي قبل� ،إذا ما تخلفت
ال�شركات العربية عموم ًا ،والخليجية
خ�صو�ص ًا ،في تطبيق التكنولوجيا
الرقمية التي تعتمدها �شركات الت�أمين
الأجنبية ب�شكل يكاد يكون كلي ًا منذ
فترة لي�ست ق�صيرة .فعدا �أن �سوق
الت�أمين الكويتي يعتمد في �أعماله على
قرارات وزارية �أخذت �صفة القانون،
�أو هي عرف ًا �صارت قانون ًا ،منذ �أكثر
من ن�صف قرن من الزمن ،ورغم
وجود مقترح قانون حكومي �أطلق عليه
«م�شروع قانون ب�ش�أن تنظيم قطاع
الت�أمين والإ�شراف والرقابة عليه»،
كانت الحكومة قد وزعته على �شركات
الت�أمين والجهات ذات العالقة بهذا
القطاع ،قبل �أكثر من ع�شر �سنوات،
لدرا�سته وتقديم المالحظات عليه،
من �أجل �أن تقدمه منقح ًا «ت�أميني ًا»
لمجل�س الأمة لإقراره ،ثم حب�سته وزارة
التجارة وال�صناعة في �أدراجها منذ
عقد من الزمن ،دون �إبداء الأ�سباب،
رغم كل هذا ،ف�إنه يبدو �أن القلة �سواء
في الكويت� ،أو في منطقة الخليج� ،أو
حتى على الم�ستوى العربي ،تعرف �أن
�أق�ساط الت�أمين �ستنخف�ض في الدول
الغربية عموم ًا ،وفي الواليات المتحدة

الأميركية خ�صو�ص ًا ،خالل العقدين
المقبلين ،ب�سبب تزويد ال�سيارات
بمميزات تقلل من الحوادث المرورية
على الطرق ،مثل ك�شف الزوايا
العمياء ،وتفادي اال�صطدام من الأمام،
وتكنولوجيا القيادة الأوتوماتيكية بدون
�سائق.
هذه المميزات الم�ستحدثة لحماية
ال�سيارة وال�سائق من الحوادث المرورية،
�ستدفع �أق�ساط الت�أمين نحو التراجع
ب�شكل ملحوظ ،وبالتالي �ستتحول وثائق
الت�أمين من «ت�أمين المخاطر»� ،إلى
«تجنب المخاطر» .وطالما اعتمدت
�شركات الت�أمين على التكنولوجيا
الرقمية في �أعمالها اليومية ،فما الذي
يمنعها من �أن تعتمد فيما بعد على جهاز
�إلكتروني يو�ضع داخل كل �سيارة م�ؤمن
عليها ي�ستطيع �أن يجمع معلومات حول
معدل الم�سافات التي يقطعها ال�سائق
كل يوم من و�إلى مقر عمله ،ومعدل
ال�سرعة ،وعن عدد الركاب الذين
يرافقونه يومي ًا ،وحول �أنواع ال�صيانة
التي يجريها على ال�سيارة ،وغيرها من

المعلومات المهمة التي يمكن �أن ت�صل يومي ًا
�إلى �شركة الت�أمين التي حررت الوثيقة ،من
�أجل تحليلها والت�أكد من �سالمة �أداء ال�سيارة
لتخفي�ض معدالت الحوادث المرورية،
ولتكون المح�صلة النهائية انحدار ًا �صاروخي ًا
في حجم التعوي�ضات التي تتكبدها �شركات
الت�أمين �سنوي ًا هذه الأيام ،ب�سبب غياب
المعلومة الرقمية.
ولهذا نقول �إنه �إذا كانت التكنولوجيا
الرقمية قد ا�ستطاعت �أن تلعب دور ًا كبير ًا
في ت�شكيل �أداء قطاعات اقت�صادية عدة
في كثير من �أنحاء العالم ،ومنها القطاع
الم�صرفي على الم�ستوى المحلي على الأقل،
خالل العقود الثالثة الما�ضية ،ف�إن قطاع
الت�أمين ،الذي دخل كداعم للن�شاط التجاري
في كل القطاعات االقت�صادية ،لديه القدرة
على �إعادة �صياغة �أداء هذا القطاع الحيوي،
�إذا ما اعتمد على التكنولوجيا الرقمية.
ومن هنا نتمنى لم�ؤتمر االتحاد العام
العربي للت�أمين في دورته الثانية والثالثين
كل النجاح في دعم تحول �صناعة الت�أمين
العربي �إلى التكنولوجيا الرقمية خالل
ال�سنوات القليلة المقبلة ،قبل فوات الأوان.
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تقرير سوق التأمين األردنى
الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في األردن

 إدارة التأمين (هيئة التأمين سابقاً)ا�ستحدثت عام � 2014إدارة الت�أمين
فى وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
وخلفت بذلك (هيئة الت�أمين) التى
ا�ستمرت بالقيام بمهامها ولمدة  14عاماً
ولحين �إلغائها فى عام  2014بموجب
قانون رقم ( )17ل�سنة  2014قانون
�إعادة هيكلة م�ؤ�س�سات ودوائر حكومية
وفقاً للفقرة د /المادة ( )2من القانون
والتي ن�صت على �إلغاء هيئة الت�أمين
ونقل حقوقها وواجباتها �إلى وزارة
ال�صناعة والتجارة والتموين وتتحمل
الوزارة االلتزامات المترتبة عليها
وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها،
وتعتبر �إدارة الت�أمين حالياً هي الجهة
التي ت�شرف وتراقب على قطاع الت�أمين
الأردني ويتولى عطوفة �أمين عام وزارة
ال�صناعة والتجارة مهام المدير العام
(مدير عام هيئة الت�أمين �سابقاً).

وتعمل �إدارة الت�أمين وفق ًا لقانون
مراقبة �أعمال الت�أمين رقم ( )33ل�سنة
 1999وتعديالته وا�ستمرت ب�أداء مهامها في
ذات الإطار الذي نفذته هيئة الت�أمين �سابق ًا
لتحقيق �أهدافها فى تنظيم قطاع الت�أمين
واال�شراف عليه بما يكفل توفير المناخ
المالئم لتطوير ولتعزيز دور �صناعة الت�أمين
في �ضمان الأ�شخا�ص والممتلكات �ضد
المخاطر لحماية االقت�صاد الوطني ولتجميع
المدخرات الوطنية وتنميتها وا�ستثمارها
لدعم التنمية االقت�صادية في المملكة،
وتقوم �إدارة الت�أمين بتنفيذ مهامها
من خالل:
•حماية حقوق الم�ؤمن لهم والم�ستفيدين
من �أعمال الت�أمين ومراقبة المالءة
المالية لل�شركات لتوفير غطاء ت�أميني
كاف لحماية هذه الحقوق.
•العمل على رفع �أداء �شركات الت�أمين
وكفاءتها و�إلزامها بقواعد ممار�سة

المهنة و�آدابها و�ضمان المناف�سة
الإيجابية فيما بينها.
•العمل على تنمية الوعي الت�أميني و�إعداد
الدرا�سات والبحوث المتعلقة ب�أعمال
الت�أمين وتعميمها.
•توثيق روابط التعاون والتكامل مع الهيئات
والم�ؤ�س�سات ذات العالقة.
وفي �إطار المهام التي تقوم بها،
توا�صل �إدارة الت�أمين مهام هيئة الت�أمين
�سابق ًا ب�إ�صدار مجموعة من الت�شريعات
من الأنظمة والتعليمات والقرارات و�إدخال
التعديالت عليها وذلك بموجب قانون تنظيم
�أعمال الت�أمين رقم ( )33ل�سنة 1999
والمعدل بموجب القانون الم�ؤقت رقم ()67
ل�سنة « 2002قانون معدل لقانون مراقبة
�أعمال الت�أمين».
وفى �ضوء قرار رئا�سة الوزراء ال�صادر
فى  2016/2/24والمت�ضمن تولي البنك
المركزي الأردني الرقابة على قطاع الت�أمين

المقدم للمؤتمر العام الثانى والثالثين لإلتحاد العام العربي للتأمين خالل الفترة من 2018/6/27 - 24

العام الخامس والثالثون
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بد ًال من �إدارة الت�أمين في وزارة ال�صناعة الرقابة واال�شراف على قطاع الت�أمين للبنك العاملون في قطاع التأمين

والتجارة والتموين ،يوا�صل االتحاد درا�سة
م�شروع القانون مع كل من �شركات الت�أمين
الأع�ضاء والمعنيين في البنك المركزي
و�إدارة الت�أمين.
وفي عام  2017تم طرح م�شروع قانون
معدل لقانون تنظيم �أعمال الت�أمين رقم
 33ل�سنة  1999تم بموجبه اناطة مهام

المركزي الأردني ،وما زال الم�شروع قيد
و�صل عدد العاملين في قطاع الت�أمين
المناق�شة والإجراءات الد�ستورية لإقراره .في الن�صف الأول من عام � 2017إلى
 2997موظف وبزيادة بلغات  1.2 %عن
عام  ،2016و�شكلت ن�سبة الإناث العامالت
شركات إعادة التأمين
في قطاع الت�أمين  .%32ويعمل في �إدارة
ال يوجد فى الأردن �شركات متخ�ص�صة
الت�أمين في وزارة ال�صناعة والتجارة 30
لمزاولة �أعمال �إعادة الت�أمين
موظف بمختلف التخ�ص�صات.

وفي �أدناه جدول يو�ضح عدد العاملين في قطاع الت�أمين الأردني وفق ًا ل�شهاداتهم العلمية:
ت

ال�شهـادة

1

دكتوراه
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوريو�س
دبلوم
ثانوية عامة
ما دون الثانوية
املجموع

2
3
4
5
6
7

ال�سنــة
2017

2016

7

7

120

114

14

17

1891

1828

391

405

355

383

216

208

2997

2962

 الخدمات الم�ساندة لأعمال الت�أمين (المرخ�صة من �إدارة الت�أمين ب�صفة �شخ�صية �أو �إعتبارية)�إ�ضافة �إلى �شركات الت�أمين تقوم  1044جهة كما في نهاية عام  2017من م�ؤ�س�سات خدمات الت�أمين الم�صاحبة بتقديم خدماتها عن
طريق عدد من الجهات كما يلي:
وكالء الت�أمين
و�سطاء الت�أمين المحليين
م�سدد الخ�سائر والمعاينون
�شركات �إدارة �أعمال الت�أمين
االكتواريين
ا�ست�شاري ت�أمين
و�سيط �إعادة ت�أمين
البنوك المرخ�صة لممار�سة �أعمال الت�أمين
مفو�ضي اكتتاب
و�سطاء �إعادة الت�أمين المقيمين خارج المملكة

639
176
66
15
15
42
32
12
1
46
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جدول رقم ()50
ال�شركات والهيئات العاملة في �سوق الت�أمين الأردني
�شركات ت�أمني مبا�شرة
حياة
ت�أمينات عامة حياة  +ت�أمينات عامة ت�أمينات عامة  +طبي جمموع
عدد
البيان
ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ر�أ�س ال�شركات

هيئات ت�أمني �أخرى

العدد

مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال
وطني م�شرتك �أجنبي وطني م�شرتك �أجنبي وطني م�شرتك �أجنبي وطني م�شرتك �أجنبي

عام

2014

عام

2015

عام

2016

1

1

4

11

8

25

1

1

4

11

7

24

1

1

4

11

7

24

وكـ ـ ــالء الت�أمـ ـ ــني
م�سوي خ�سائر ومعاينني
و�سط ـ ــاء الت�أمـ ـ ــني
�شركات �إدارة �أعمال الت�أمني
االكت ـ ــواريـ ــني
و�سطاء �إعادة الت�أمني
ا�ست�ش ــاري الت أ�مـ ـ ــني
البنوك املرخ�صة ملمار�سة الت�أمني
مف ــو�ضي اكتتــاب

1

و�سطاء �إعادة ت�أمني مقيمني خارج اململكة

39

وكـ ـ ــالء الت�أمـ ـ ــني
م�سوي خ�سائر ومعاينني
و�سط ـ ــاء الت�أمـ ـ ــني
�شركات �إدارة �أعمال الت�أمني
االكت ـ ــواريـ ــني
و�سطاء �إعادة الت�أمني
ا�ست�ش ــاري الت أ�مـ ـ ــني
البنوك املرخ�صة ملمار�سة الت�أمني
مف ــو�ضي اكتتــاب

585

1

و�سطاء �إعادة ت�أمني مقيمني خارج اململكة

39

وكـ ـ ــالء الت�أمـ ـ ــني
م�سوي خ�سائر ومعاينني
و�سط ـ ــاء الت�أمـ ـ ــني
�شركات �إدارة �أعمال الت�أمني
االكت ـ ــواريـ ــني
و�سطاء �إعادة الت�أمني
ا�ست�ش ــاري الت أ�مـ ـ ــني
البنوك املرخ�صة ملمار�سة الت�أمني
مف ــو�ضي اكتتــاب

646

1

و�سطاء �إعادة ت�أمني مقيمني خارج اململكة

47

584
58
149
16
19
23
31
11

58
150
16
19
23
31
11

61
169
16
15
29
36
13

••• تم مطلع عام  2014ت�صفية �شركة البركة للتكافل وال�شركة العربية الألمانية لي�صبح عدد �شركات الت�أمين العاملة في ال�سوق الأردني � 25شركة.
•••• في عام  2015اندمجت �شركة اليرموك للت�أمين مع ال�شركة الأولى للت�أمين لي�صبح عدد ال�شركات (� )24شركة.
••••• لدى (� )4شركات ن�سبة م�ساهمة �أقل من  %1من �إجمالي ر�أ�سمالها وادخلت في ح�ساب ر�أ�سمالها الوطني ل�ض�آلة الن�سبة.
•••••• ال يوجد �شركات �إعادة ت�أمين في ال�سوق الأردني.

العام الخامس والثالثون
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جدول رقم ()51
بيان بالقوى العاملة في �سوق الت�أمين الأردني
البيـــــان

عام
عام 2005
عام 2006
عام 2007
عام 2008
عام 2009
عام 2010
عام 2011
عام 2012
عام 2013
2004

قوة عاملة وطنية

قوة عاملة �أجنبية

قوة عاملة عربية

�إداريـة وفنيـة

�إنتــاجي ــة

�إداريـة وفنيـة

�إنتــاجي ــة

�إداريـة وفنيـة

�إنتــاجي ــة

املجمــــوع
�إداريـة وفنيـة �إنتــاجي ــة

1414

418

13

7

1

1428

425

1538

409

22

1

2

1562

410

1664

530

19

1

2

1685

531

1721

529

24

1

1

1746

530

1733

499

27

1

1

1

1761

501

1844

540

25

2

2

1

1871

543

1555

797

50

5

1

1

1606

803

1617

910

50

3

2

1669

913

1777

673

53

5

2

1832

678

1818

640

53

6

2

1873

646

جدول رقم ( - 51أ)
بيان بالقوى العاملة في �سوق الت�أمين الأردني مق�سم �إلى ذكور و�إناث للأعوام 2016 - 2014
1

قوة عاملة وطنية

البيـــــان �إداريـة وفنيـة

�إنتـاجي ــة

قوة عاملة وطنية

�إداريـة وفنيـة

قوة عاملة وطنية

�إنتـاجي ــة

�إداريـة وفنيـة

�إنتـاجي ــة

املجـمــــوع

�إداريـة وفنيـة

�إنتـاجي ــة

�إناث ذكور �إناث ذكور �إناث ذكور �إناث ذكور �إناث ذكور �إناث ذكور �إناث ذكور �إناث ذكور

عام
عام 2015
عام 2016
2014

162 1084 601

451

1

24

215 1129 624

432

1

26

1

261 1193 645

484

2

28

2

2

1

2

162 1110 603

453

2

1

3

216 1158 626

434

2

1

2

263 1223 648

486

 1الأرقام �أعاله تمثل عدد العاملين في (� )23شركة ت�أمين من �أ�صل (� )24شركة لعدم توفر �أرقام �شركة واحدة.
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جدول رقم ()52

ن�شاط الت�أمينات العامة

�أق�ساط الت�أمين المبا�شر في �سوق الت�أمين الأردني (بالدينار)
2016 - 2014

البيـــــــــــــــــــــــان
فروع البحري والطريان
البحري ب�ضائع
البحري طريان
جمموع البحري (ب�ضائع وطريان)
فروع غري البحري
احلري ــق
االلزامي
املركب ــات
التكميلي
جمموع ت�أمني املركبات
احلوادث والت�أمينات الأخرى
احلوادث العامة
االئتم ـ ـ ــان
جمموع ت�أمينات احلوادث واالئتمان
الت�أمني الطبي
جمموع الت�أمينات العامة

العام الخامس والثالثون

2014

2015

2016

25.485.679

22.513.986

20.558.130

3.172.700

1.571.488

1.561.189

28.658.379

24.085.474

22.119.319

69.119.571

69.510.772

74.745.017

145.973.389

150.735.667

153.257.822

66.555.692

71.146.768

71.922.563

212.529.081

221.882.435

225.180.385

19.935.818

18.474.171

17.790.214

699.052

979.970

1.023.144

20.634.870

19.454.141

18.813.358

141.669.761

155.728.715

171.495.708

472.611.662

490.661.537

512.353.787
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جدول رقم ( 52أ)

ن�شاط الت�أمينات العامة (�أق�ساط �إعادة الت�أمين)
في �سوق الت�أمين الأردني لعام ( 2016بالدينار)

ال�صــــــــــــــــــــــــــــــــادر
البيــــــــــان

ح�صة
ال�شركات
املحلية

خـــــــــــــــــــــارجـي

جمموع (عربي  +جملة ال�صادر
دول
عربى �أخرى دول �أخرى)

�صافى
االحتفاظ

�إجمايل
الأق�ساط

ن�سبة
ن�سبة
إعادة
ا
من �لإجمايل االحتفاظ
من �إجمايل
�
أق�ساط �أق�ساط الفرع
الفرع
املتحققة
املتحققة

فروع البحري والطريان

البحري ب�ضائع
طريان
جمموع البحري والطريان

1.220.263

16.034.123

17.254.386

3.303.744

20.558.130

%83.9

%16.1

98.820

1.259.854

1.358.674

202.515

1.561.189

%87

%13

1.319.083

17.293.977

18.613.060

3.506.259

22.119.319

%84.1

%15.9

فروع غري البحري

احلريـ ــق
املركب ــات

18.176.319

52.262.448

70.438.767

74.745.017

%94.2

%5.8

االلزامي

9.867.175

3.141.370

153.257.822 140.249.277 13.008.545

%8.5

%91.5

التكميلي

1.471.680

2.795.666

4.267.346

71.922.563 67.655.217

%5.9

%94.1

11.341.387

5.934.505

225.180.385 207.904.492 17.275.892

%7.7

%92.3

املجم ــوع

4.306.250

احلوادث والت�أمينات الأخرى
احلوادث العامة

1.375.523

11.063.856

12.439.379

5.350.835

17.790.214

%69.9

%30.1

االئتم ـ ـ ـ ــان

0

737.741

737.741

285.403

1.023.144

%72.1

%27.9

الطب ـ ـ ـ ـ ـ ــي

1.891.154

86.762.472

171.495.708 82.842.082 88.653.626

%51.7

%48.3

الإجم ـ ــالى

34.103.466

512.353.787 304.195.321 208.158.465 174.054.999

%40.6

%59.4
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جدول رقم ()53
تعوي�ضات الت�أمينات المبا�شرة في �سوق الت�أمين الأردني (بالدينار)
البيــــــــــــــــان

2014

2015

2016

فروع البحري والطريان
البحري ب�ضائع
البحري طريان
جمموع البحري (ب�ضائع وطريان)
فروع غري البحري
احلري ــق
االلزامي
املركب ــات
التكميلي
جمموع تعوي�ضات املركبات
احلوادث والت�أمينات الأخرى
احلوادث العامة
االئتم ـ ـ ــان
الطب ـ ـ ــي
جمموع الت�أمينات العامة
ت�أمينات احلياة
فردي
جماعي
جمموع ت�أمينات احلياة

7.074.415

7.309.789

4.028.223

42.142.301

19.919.195

46.825.242

115.527.438

127.591.281

139.730.862

60.151.154

60.870.987

67.593.325

175.678.592

188.462.268

207.324.187

5.405.758

3.928.970

4.595.004

717.123

906.772

1.624.312

113.356.525

124.031.389

145.844.278

344.374.714

344.558.383

410.241.246

28.542.839

27.212.033

36.723.049

�إجماىل تعوي�ضات ال�سوق

372.917.553

371.770.416

446.964.295

العام الخامس والثالثون

6.847.992

7.309.789

4.028.223

226.423
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جدول رقم ( 53أ)
تعوي�ضات �إعادة الت�أمين (الت�أمينات العامة) في �سوق الت�أمين الأردني لعام ( 2016بالدينار)
ال�صــــــــــــــــــــــــــــــــادر
البيــــــــــان

حملي

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارجـي
دول
عربى �أخرى

جمموع
(عربي  +دول �أخرى)

جملة ال�صادر

امل�سرتدات

�إجمايل
تعوي�ضات
الفرع

�صافي
العمليات

فروع البحري والطريان
البحري ب�ضائع

101.210

2.892.172

2.993.382

448.657

4.028.223

586.184

البحري طريان
جمموع البحري والطريان

101.210

2.892.172

2.993.382

448.657

4.028.223

586.184

فروع غري البحري
احلريـ ــق
املركب ــات

2.960.602

41.262.536

44.223.138

579.432

االلزامي

2.383.307

1.505.093

3.888.400

10.254.887

125.587.575 139.730.862

التكميلي

1.047.193

673.656

1.720.849

23.989.439

67.593.325

41.883.037

3.430.500

2.178.749

5.609.249

34.244.326

167.470.612 207.324.187

املجم ــوع

46.825.242

2.022.672

احلوادث والت�أمينات الأخرى
احلوادث العامة

3.323.498

3.415.737

82.450

4.595.004

1.096.817

92.239

896.354

896.354

651.160

1.624.312

76.798

389.681

69.860.544

70.250.225

1.999.372

145.844.278

73.594.681

6.974.232

120.413.853

127.388.085

38.005.397

244.847.764 410.241.246

االئتم ـ ـ ـ ــان
الطب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الإجمـــــاىل

* �صافى العمليات احت�سبت على �أ�سا�س (�إجمالى التعوي�ضات  -جملة ال�صادر  -الم�ستردات)
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جدول رقم ()54
تطور ن�شاط ت�أمينات الحياة في �سوق الت�أمين الأردني

الأق�ساط ال�سنوية
الم�صدرة عن
العمليات الجديدة

مبالغ ت�أمينات
الحياة ال�سارية

الأق�ساط ال�سنوية
الم�صدرة عن
العمليات ال�سارية

(الأرقام بالألف)

بالعملة املحلية (دينار �أردين)

بــــــيــــــــــــــــان

مبالغ ت�أمينات
الحياة الجديدة

1

املعادل بالدوالر الأمريكي

2014

2015

2016

2014

2015

2016

عدد وثائق

11033

11770

12595

11033

11770

12595

مبالغ ت�أمني

946.107

1.113.896

1.097.614

1.334.425

1.571.080

1.548.116

مبالغ ت�أمني

9.342.351

12.250.492

12.323.641

13.176.800

17.278.550

17.381.722

جمموع مبالغ الت�أمني

10.288.458

13.364.388

13.421.255

14.511.224

18.849.630

18.929.838

وثائــق فرديـ ــة

22.244

22.875

26.807

31.374

32.264

37.810

وثائــق جمـاعية

25.860

30.824

33.249

36.474

43.475

46.896

جممـ ــوع

48.104

53.699

60.056

67.848

75.739

84.705

عدد وثائق

4942

4281

19550

4942

4281

19550

مبالغ ت�أمني

384.793

395.111

447.658

542.726

557.279

631.394

مبالغ ت�أمني

2.802.950

1.351.880

2.143.456

3.953.385

1.906.742

3.023.210

جمموع مبالغ الت�أمني

3.187.743

1.746.991

2.591.114

4.496.111

2.464.021

3.654.604

وثائــق فرديـ ــة

5.371

5.661

5.781

7.575

7.984

8.154

وثائــق جمـاعية

5.313

2.541

6.066

7.494

3.584

8.556

جممـ ــوع

10.684

8.202

11.847

15.069

11.568

16.709

�أق�ساط احلياة

53.097

155.729

70.583

74.890

219.646

99.553

فرديـ ــة
جمـاعيــة

فرديـ ــة
جمـاعيــة

 1ال�سعر املعادل للعملة املحلية :دوالر لكل  0.709دينار �أردين.

العام الخامس والثالثون
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سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

جدول رقم ()55
االحتياطيات (المخ�ص�صات) الفنية في �سوق الت�أمين الأردني
(الأرقام بالألف)
بــــــيــــــــــــــــان

بالعملة املحلية (دينار �أردين)
2014

2015

املعادل بالدوالر الأمريكي

2016

2014

2016

2015

ت�أمينات احلياة
االحتياطي (املخ�ص�ص) احل�سابي
احتياطي (خم�ص�ص) تعوي�ضات حتت الت�سوية
احتياطيات (خم�ص�صات) �أخرى
املجمـــوع

85.893

96.324

108.577

121.147

135.859

153.141

5.070

7.489

7.193

7.151

10.563

10.145

285

296

396

402

417

559

91.248

104.109

116.166

128.700

146.839

163.845

الت�أمينات العامة
االحتياطي (خم�ص�ص) �أخطار غري مكت�سبة

124.182

141.185

149.818

175.151

199.133

211.309

احتياطي (خم�ص�ص) تعوي�ضات حتت الت�سوية

203.258

210.598

205.656

286.683

297.035

290.065

59

145

600

83

205

846

احتياطيات (خم�ص�صات) �أخرى

18.392

19.821

21.696

25.941

27.956

30.601

املجمـــوع
جمموع االحتياطيات (املخ�ص�صات) الفنية

345.891

371.749

377.770

487.858

524.329

532.821

437.139

475.858

493.936

616.557

671.168

696.666

مخ�ص�ص العجز في الأق�ساط

•• ال�سعر المعادل للعملة المحلية :دوالر لكل  0.709دينار �أردني.
••• م�صدر الأرقام الجداول المعبئة من قبل �شركات الت�أمين.
••• نظرا لعدم توفر �أرقام �شركة ت�أمين واحدة لعامي  2015و  2016تم اعتماد �أرقامها لعام .2014
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اإلجتماع التشاوري بين أعضاء اللجنة الفنية المشتركة
من مراقبي التأمين ورابطة معيدي التأمين العرب
تونـس  24يونية «حزيران» 2018
بدعـوة مـن الأ�ستاذ /عبد
الخالق ر�ؤوف خليل الأميـن العـام
لالتحاد العـام العربي للت�أميـن
وتنفيذ ًا لتو�صية رابطة معيدي
الت�أمين العرب لدى اجتماعها ال�سابع
والع�شرون والذي عقد على هام�ش
فعاليات الم�ؤتمر العام الحادي
والثالثون لالتحاد العام العربي

العام الخامس والثالثون

للت�أمين ببيروت –
وبا�ست�ضافة من �سوق الت�أمين
التون�سية ممث ًال في ال�شركة التون�سية
لإعادة الت�أمين «الإعادة التون�سية»
عقدت اللجنة الفنية الم�شتركة
من مراقبي الت�أمين ورابطة معيدي
الت�أمين العرب اجتماعها الت�شاوري
بقاعة الم�ؤتمرات – يا�سمين
لبنان 2016/5/23

68

الحمامات  -تون�س وذلك في تمام
ال�ساعـة العا�شرة �صباح يوم الأحد
الموافق .2018 / 6 / 24

سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

�إفتتح الإجتماع الأ�ستاذ  /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل  -الأمين العام للإتحاد العام
العربي للت�أمين مرحب ًا بال�سادة الح�ضور
والم�شاركين من مراقبي الت�أمين وال�سادة
�أع�ضاء الرابطة �شاكر ًا ح�سن �إ�ستجابتهم
وال�شكر مو�صول للأ�ستاذة  /لمياء بن
محمود  -الرئي�س ومدير عام – �شركة
�إعادة الت�أمين التون�سية «الإعادة التون�سية»
على حر�صهم لعقد هذا الإجتماع.
ثم �أو�ضح �أن الأ�ستاذة لمياء بن محمود -
الرئي�س ومدير عام – �شركة �إعادة الت�أمين
التون�سية «الإعادة التون�سية» �سوف تتولى
�إ�ستعرا�ض ورقة العمل المقدمة من رابطة
معيدي الت�أمين العرب � -سوية مع ال�سادة
الم�شاركين بالإجتماع من ال�سادة �أع�ضاء
الرابطة  -والمقرر مناق�شتها خالل هذا
الإجتماع بعنوان /
«مرئيات حول �إيجاد �آلية لقبول �شركات
الت�أمين العربية»
ثم تحدثت الأ�ستاذة  /لمياء بن محمود -
الرئي�س ومدير عام – �شركة �إعادة الت�أمين
التون�سية «الإعادة التون�سية» حيث رحبت
ب�أ�سم الجمهورية التون�سية بالأ�ستاذ  /عبد
الخالق ر�ؤوف خليل – الأمين العام للإتحاد
العام العربي للت�أمين وال�سادة الح�ضور من
مراقبي الت�أمين و�أع�ضاء رابطة معيدي
الت�أمين العرب ،و�أبدت �سعادتها بهذا اللقاء
متمنية �أن توفق اللجنة الفنية الم�شتركة في
�إتخاذ تو�صيات منا�سبة ،كما تف�ضلت بتوجيه
دعوة غداء لل�سادة �أع�ضاء اللجنة بعد �إنتهاء
فعاليات الإجتماع الثامن والع�شرون لرابطة
معيدي الت�أمين العرب والذي يعقب هذا
الإجتماع الت�شاوري مبا�شرة.
�إ�ستعر�ض �أع�ضاء اللجنة ورقة العمل
المقدمه من رابطة معيدي الت�أمين
العرب �سوية مع مقترحات ال�سادة مراقبي
الت�أمين ممثلي الهيئة العامة ل�سوق ر�أ�س
المال ب�سلطنة ُعـمان والتي تـم توزيعها
خالل الإجتماع على ال�سادة الح�ضور حيث

تم الإتفاق على الأتي:
� -1أن يتم تزويد هيئات الإ�شراف
والرقابة على �أعمال الت�أمين –
كل في �سوقه – ب�شهادة التقييم
ال�صادرة من هيئة الت�صنيف.
 -2عمل �سجل موحد لمعيدي الت�أمين
العرب يت�ضمن البيانات الأ�سا�سية
والأو�ضاع المالية وحجم وطبيعة
الأعمال مما ي�ساعد هيئات الإ�شراف
والرقابة على �أعمال الت�أمين – كل
في �سوقه – في �إتخاذ القرارات
المنا�سبة ب�ش�أن التعامل مع معيد
الت�أمين العربي.
� -3أن يتم عقد �إجتماع بين هيئات
الإ�شراف والرقابة على �أعمال
الت�أمين – كل في �سوقه – ووكاالت
التقييم عند ح�صول معيد الت�أمين
العربي على التقييم الخا�ص به
للإتفاق على �آليه منا�سبة ل�ضمان
التقييم المنا�سب.
� -4أن تقوم هيئات الإ�شراف والرقابة
على �أعمال الت�أمين – كل في �سوقه –
بتحديد الأ�س�س والمعايير المطلوبه
لتقييم معيد الت�أمين العربي.
� -5أن يقدم معيد الت�أمين العربي
لهيئات الإ�شراف والرقابة على �أعمال
الت�أمين – كل في �سوقه – تقرير
�سنوي عن تقييمه ال�ساري المفعول،
وبخالف ذلك يحق لهيئات الإ�شراف
والرقابة على �أعمال الت�أمين �إلغاء
�أية �إمتيازات �أو ت�سهيالت منحت
في ال�سابق من جانبها وو�ضع قيود
�إ�ضافية ك�إيداع �إحتياطيات �أو تقديم
�ضمانات مالية.

وفى �ضوء مداخالت ومالحظات
ال�سادة الح�ضور ،تقرر الأتي:
�أو ًال :موافاة الأمانة العامة بالمقترحات
المقدمة من جانب ال�سادة مراقبي
الت�أمين ممثلي الهيئة العامة ل�سوق ر�أ�س
المال ب�سلطنة ُعـمان بعد تعديلها وفق ًا
لما تم مناق�شته من جانب ال�سادة �أع�ضاء
اللجنة الفنية الم�شتركة من كل من
مراقبي الت�أمين ورابطة معيدي الت�أمين
العرب ،لي�صار توزيعها على ال�سادة
�أع�ضاء رابطة معيدى الت�أمين العرب
ورفع نتائج هذا الإجتماع لمنتدى الهيئات
العربية للإ�شراف والرقابة على �أعمال
الت�أمين.
ثانياً :تقديـم ال�شكر للأ�ستاذ  /يا�سر
البحارنة على ورقة العمل المعده والتي
تم مناق�شتها خالل هذا الإجتماع �سوية
مع ال�سادة �أع�ضاء الرابطة الم�شاركين
بهذا االجتماع على مجهوداتهم.
وفي الختام �أعرب الأ�ستاذ  /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل – الأمين العـام للإتحاد
العام العربي للت�أمين عـن �شكره وتقديـره
لل�سادة �أع�ضاء اللجنة الفنية الم�شتركة
من كل من مراقبي الت�أمين ورابطة
معيدي الت�أمين العرب لحر�صهم على عقد
هذا الإجتماع الت�شاوري.
وبذلك �أنتهت فعاليات الإجتماع.
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اإلجتمـاع الثامن والعشرون

لرابطـة معيــدي التأميـن العـرب  24يونية «حزيران» 2018

تونـ�س العا�صمة – تونـ�س
بدعـوة مـن الأ�ستاذ /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل الأميـن العـام للإتحاد العـام
العربي للت�أميـن عقـدت رابطة معيـدي
الت�أميـن العـرب �إجتماعهـا الثامن والع�شـرون
ال�ساعـة الثانية ع�شر ظهـر يـوم الأحد
الموافق  2018/6/24بقاعة الم�ؤتمرات –
يا�سمين الحمامات – تون�س.
تر�أ�س الإجتماع الأ�ستاذ /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل  -الأمين العام للإتحاد العام
العربي للت�أمين.
وقام ب�أعمال �أمانة ال�سر الأ�ستاذ /مجدي
فرغل – الأمين العام الم�ساعد وال�سيدة /ن�سرين
على �سيد – رئي�سة الدائرة الفنية باالتحاد.
افتتح االجتماع الأ�ستاذ /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل  -الأمين العام للإتحاد العام
العربي للت�أمين بكلمة رحب فيها بال�سادة
الح�ضور �شاكر ًا لهم ح�سن �إ�ستجابتهم
لح�ضور هذا الإجتماع ،و�أ�شار �إلى �أن الأمانة
العامة للإتحاد ت�سعى دائم ًا لدعم �شركات
�إعادة الت�أمين العربية ،و�أخ�ص بالترحيب
الدكتور /عثمان الهادي �إبراهيم – المدير

العام الخامس والثالثون

العام ل�شركة �إعادة الت�أمين الوطنية على
م�شاركته الأولى لإجتماعات الرابطة
وتفهمه وتعاونه الفعال ،كما تقدم بال�شكر
ل�سوق الت�أمين التون�سية ممثلة في �شركة
�إعادة الت�أمين التون�سية «الإعادة التون�سية»
لإ�ست�ضافة الإجتماع وكرم ال�ضيافة.
كما �أ�شاد بالجهد الكبير الذي بذلته
ال�سيدة /لمياء بن محمود – الرئي�س
ومدير عام ال�شركة التون�سية لإعادة الت�أمين
«الإعادة التون�سية» وال�سادة �أع�ضاء رابطة
معيدي الت�أمين العرب �أثناء الإجتماع
الت�شاوري للجنة الفنية الم�شتركة من
مراقبي الت�أمين ورابطة معيدي الت�أمين
العرب الذي �سبق هذا االجتماع مبا�شرة
معرب ًا عن �إمتنانه للح�ضور من ال�سادة
المعيدين والمراقبين خالل هذا الإجتماع.
وبعد ذلك تناوب الحديث ال�سادة �أع�ضاء
الرابطة معربين عن �شكرهم ل�سوق الت�أمين
التون�سية وتقديرهم للجهود المبذوله من
قبل الأمانة العامة للإتحاد وحر�صها على
عقد �إجتماعات الرابطة.

70

و�أفاد الأ�ستاذ /حاج محمد �سبع – رئي�س
ومدير عام �شركة المركزية لإعادة الت�أمين
بالجزائر ب�أنه لم يتلق دعوة ح�ضور االجتماع
الت�شاوري للجنة الفنية الم�شتركة من كل من
المراقبين ورابطة معيد الت�أمين العرب.
كذلك �أو�ضح الدكتور /عثمان الهادي
�إبراهيم – المدير العام ل�شركة �إعادة
الت�أمين الوطنية بال�سودان ب�أنه لم يتلق دعوة
لح�ضور هذا الإجتماع.
وبهذا الخ�صو�ص �أفاد الأمين العام
لالتحاد ب�أنه قد تم توجيه الدعوة لكافة
�أع�ضاء اللجنة الفنية من المراقبين
والمعيدين وكذلك دعوة �شركات �إعادة
الت�أمين �أع�ضاء الإتحاد وبنف�س الوقت
�أع�ضاء الرابطة ،و�أن �إ�ستالم الأمانة العامة
لالتحاد ت�أكيد ح�ضور باقي الأع�ضاء هو
دليل على ذلك ،كما �أكد على �أن الإلتزام
بت�أكيد ح�ضور �إجتماعات الرابطة والتفاعل
في �أعمالها �أمر هام.
كما تقدم ال�سادة الح�ضور بال�شكر
للأ�ستاذة /لمياء بن محمود – الرئي�س
ومدير عام ال�شركة التون�سية لإعادة الت�أمين
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

«الإعادة التون�سية» على دعوة الغداء
المقدمه منها عقب �إنتهاء هذا الإجتماع
معربين عن كرم ال�ضيافة المعهود منها
خا�صة و�سوق الت�أمين التون�سية عامة.
�أ�ستعر�ضت الرابطة جدول الأعمال
والذي يتكون من البنود الأتية:
البنـد الأول :نتائج الإجتماع الت�شاوري
بين �أع�ضاء اللجنة الفنية الم�شتركة من
كل من ال�سادة �أع�ضاء الرابطة والمراقبين
البنـد الثاني :مدى فعالية الرابطة في
جذب م�سامع �أ�سواق الت�أمين العربية
(مقترح الأ�ستاذ /يا�سر البحارنة)
البنـد الثالث :متابعة تو�صيات االجتماع
ال�سابق للرابطة
درا�سة �إن�شاء  TPAم�شترك بين �أع�ضاء
رابطة معيدي الت�أمين العرب
(مقدمة من �شركة �إعادة الت�أمين العربية)
البنـد الرابــع :مـا ي�ستجـد مـن �أعمـال
البنـد الخام�س :موعـد ومكـان الإجتماع
القادم
وبعد �أن وافـق عليـه ال�سـادة الح�ضـور،
با�شرت الرابطة �أعمالها وفي �ضوء
المناق�شات والأفكار والآراء التي طرحت
خالل الإجتماع �أو�صى المجتمعون بالأتي:
البنـد الأول :نتائـــج الإجتمــــــــــــــاع
الت�شاوري بين �أع�ضاء اللجنة الفنية
الم�شتركة من كل من ال�سادة �أع�ضاء
الرابطة والمراقبين
�أو�ضح الأمين العام �أنه قـد تـم عقد
االجتماع الت�شاوري بين �أع�ضاء اللجنة
الفنية الم�شتركة من ال�سادة �أع�ضاء الرابطة
والمراقبين قبل هذا االجتماع مبا�شرة ،كما
�أو�ضح قيام الأ�ستاذة /لمياء بن محمود
– الرئي�س ومدير عام ال�شركة التون�سية
لإعادة الت�أمين «الإعادة التون�سية» بتمثيل
الرابطة خالل هذا الإجتماع �سوية مع كل
من الأ�ستاذ /نبيل حجار الم�ست�شار الأول
– �شركة تر�ست العالمية للت�أمين و�إعادة
الت�أمين «تر�ست ري» والأ�ستاذ /رومل طباجة
– الرئي�س التنفيذي – ال�شركة العمانية
لإعادة الت�أمين والأ�ستاذ /جمال �صقر –

ع�ضو متفرغ ل�ش�ؤون الت�أمين والأ�ستاذ/
ه�شام مح�سن – رئي�س قطاع �إعادة الت�أمين
– �شركة م�صر للت�أمين.
وبعد ا�ستعرا�ض ما تم مناق�شته خالل
اجتماع اللجنة الفنية الم�شتركة من كل من
المراقبين ورابطة معيدي الت�أمين العرب
وما تم االتفاق عليه وب�ضمنها:
� -1أن يتم تزويد هيئات الإ�شراف والرقابة
على �أعمال الت�أمين – كل في �سوقه
– ب�شهادة التقييم ال�صادرة من هيئة
الت�صنيف.
 -2عمل �سجل موحد لمعيدي الت�أمين العرب
يت�ضمن البيانات الأ�سا�سية والأو�ضاع
المالية وحجم وطبيعة الأعمال مما
ي�ساعد هيئات الإ�شراف والرقابة على
�أعمال الت�أمين – كل في �سوقه – في
�إتخاذ القرارات المنا�سبة ب�ش�أن التعامل
مع معيدي الت�أمين العرب
� -3أن يتم عقد �إجتماع بين هيئات الإ�شراف
والرقابة على �أعمال الت�أمين – كل في
�سوقه – ووكاالت التقييم عند ح�صول
معيد الت�أمين العربي على التقييم
الخا�ص به للإتفاق على �آليه منا�سبة
ل�ضمان التقييم المنا�سب
� -4أن تقوم هيئات الإ�شراف والرقابة
على �أعمال الت�أمين – كل في �سوقه –
بتحديد الأ�س�س والمعايير المطلوبه
لتقييم معيدي الت�أمين العرب
� -5أن يقدم معيدي الت�أمين العرب لهيئات
الإ�شراف والرقابة على �أعمال الت�أمين –
كل في �سوقه – تقرير �سنوي عن تقييمه
ال�ساري المفعول ،وبخالف ذلك يحق
لهيئات الإ�شراف والرقابة على �أعمال
الت�أمين �إلغاء �أية �إمتيازات �أو ت�سهيالت
منحت في ال�سابق من جانبها وو�ضع قيود
�إ�ضافية ك�إيداع �إحتياطيات �أو تقديم
�ضمانات مالية
هذا وقد تم عر�ض كتاب الأ�ستاذ/
�أحمد بن علي المعمري – نائب الرئي�س
لقطاع الت�أمين  -الهيئة العامة ل�سوق
ر�أ�س المال ب�سلطنة ُعـمان الوارد للأمانة
العامة لالتحاد بالبريد الإلكتروني تاريخ
 2018/7/11ومرفقه مرئيات الهيئة العامة

ل�سوق المال ب�سلطنة ُعـمان حول �إيجاد
�آلية لقبول �شركات �إعادة الت�أمين العربية
بعد تعديلها ووفق ًا لما تم مناق�شته خالل
االجتماع الت�شاوري بين ال�سادة �أع�ضاء
اللجنة الفنية الم�شتركة من كل من مراقبي
الت�أمين ورابطة معيدي الت�أمين العرب.
وفي �ضوء المناق�شات �أو�صى المجتمعون
باالتي:
 -1الأمانة العامة لالتحاد بتعميم
المقترحات المقدمة من ال�سادة مراقبي
الت�أمين ممثلي الهيئة العامة ل�سوق ر�أ�س
المال ب�سلطنة ُعـمان بعد تعديلها وفق ًا
لما تم مناق�شته على ال�سادة �أع�ضاء
رابطة معيدى الت�أمين العرب رفق مح�ضر
الإجتماع الثامن والع�شرون للرابطة.
 -2توجيه كتاب للأ�ستاذ /يا�سر البحارنة
تعرب فيه عن �شكر وتقدير كافة �أع�ضاء
رابطة معيدي الت�أمين العرب لمجهوداته
التي بذلها لقطاع الت�أمين و�إعادة الت�أمين
العربية عامة ولدعمه �أعمال رابطة
معيدي الت�أمين العرب خا�صة وتمني
دوام الموفقيه له في �أعمال الم�ستقبلية.
البنـد الثاني :مدى فعالية الرابطة
في جذب م�سامع �أ�سواق الت�أمين
العربية (مقدمة من الأ�ستاذ /يا�سر
البحارنة)
�أو�ضح الأمين العام �أن هذا المو�ضوع تم
اقتراحه من جانب الأ�ستاذ /يا�سر البحارنة
 و�أنه �سوف يتم مناق�شته �شفاهه دون ورقةعمل حوله  -ا�ستجابة لمتابعة الأمانة العامة
لالتحاد لبنود جدول الأعمال ،كما �أو�ضح
�أن الأمانة العامة لالتحاد قد ت�سلمت �أي�ض ًا
مقترح من جانب – الأ�ستاذ /ه�شام مح�سن
– رئي�س قطاع �إعادة الت�أمين ب�شركة م�صر
للت�أمين مت�ضمن ًا االتي:
� -1إن�شاء �أو �إعادة تفعيل �شركة �أو مجمع
�إعادة الت�أمين عربي يكون له الحق
في الح�صول على ح�صة �إلزامية من
ال�شركات �أع�ضاء االتحاد العام العربي
للت�أمين وذلك ت�أ�سي ًا بالعديد من �شركات
الت�أمين الإقليمية.
 -2االتفاق مع هيئات التقييم العالمية على
تقييم �شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين
العدد
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العربية بدون التقييم ال�سيادي للدولة،
و�أن ي�ستخدم هذا التقييم بين الدول
العربية وبع�ضها البع�ض فقط
وفى �ضوء ما تم من مداخالت ومناق�شات
ترى الرابطة ما يلي:
 -1اقتراح وجود �إلزامية بحد �أدنى لإ�سناد
ل�شركات �إعادة الت�أمين العربية ،حيث
�أن هناك بع�ض من ال�شركات الإقليمية
التي تت�أثر نتيجة الإ�سناد ال�سلبي من
�شركات الت�أمين.
 -2التزام �شركات �إعادة الت�أمين العربية
بعقود مع ال�شركات الأجنبية قـد يمنعها
من �أ�سناد الأعمال ل�شركات الإعادة
العربية.
و�أو�ضحت الأ�ستاذة /لمياء بن محمود –
الرئي�س ومدير عام ال�شركة التون�سية
لإعادة الت�أمين «الإعادة التون�سية» �أنه
تم مناق�شة هذه الم�س�ألة خالل االجتماع
الت�شاوري للجنة الفنية الم�شتركة من
مراقبي الت�أمين والرابطة حيث تم
�إي�ضاح �أن هذا االلتزام يعد �أقوى من
ت�شريعات الت�أمين في بع�ض الأ�سواق
العربية و�أنه تم ت�أكيد ذلك من قبل
الأ�ستاذة� /أمال ال�صويفي – رئي�سة
ق�سم الدرا�سات وتحديد المعايير بهيئة
مراقبة الت�أمينات واالحتياط االجتماعي
بالمغرب.
كما تم تو�ضيح الفرق فيما بين الأمر
بالن�سبة ل�شركات الإعادة العربية
و�شركات الإعادة الأفريقية ومنطقة
الكومي�سا التي ت�سعي لحماية �أ�سواقها
المحلية والتعاون فيما بينها.
 -3الأخذ بنظر االعتبار تجربة الأ�سواق
الأفريقية والأ�سيوية كمثال لقيا�س
�أ�سباب �إخفاق �إن�شاء مثل هذه التجمعات
في بلداننا العربية ومحاولة الوقوف
على الحلول لهذه الم�شكلة ،مع تفهم
مدى �إلتزام هذه ال�شركات النابع من
رغبة �أع�ضائها بالإ�ضافة �إلى الدعم من
الحكومات.
� -4إعداد درا�سة لقدرة �أ�سواق الإعادة
العربية تت�ضمن ت�شخي�ص وتحليل ل�سوق
�إعادة الت�أمين العربية ،على �أن ي�صار
العام الخامس والثالثون

تمويل هذه الدرا�سة من ال�سادة �أع�ضاء
رابطة معيدي الت�أمين العرب
وتعهد الأ�ستاذ /محمد حاج �سبع  -رئي�س
ومدير عام �شركة المركزية لإعادة
الت�أمين بالجزائر بموافاة الأمانة العامة
لالتحاد بن�سخة من درا�سة منظمة
الت�أمين الأفريقية للإ�ستئنا�س بها
وتوزيعها على ال�سادة �أع�ضاء الرابطة
لدارا�ستها و�إمكانية تطبيقها على
الأ�سواق العربية �أو النظر في �إعداد
درا�سة الحقة.
كما �أكد الأ�ستاذ� /أحمد عاتكة  -مدير
الح�سابات الفنية – مدير �إكتتاب الفروع
ب�شركة االتحاد العربي لإعادة الت�أمين
ب�سورية على �ضرورة �أن ت�شمل هذه الدرا�سة
الأق�ساط والنتائج الفنية ،و�أ�ضاف الأ�ستاذ/
محمد عبد الجليل الطبطبائي – المدير
الفني ب�شركة �إعادة الت�أمين الكويتية �أن
الخطوة التي تلي �إعداد هذه الدرا�سة هي
الت�سويق لحجم و�سعة �شركات الإعادة
العربية التي ت�سببها م�شكلة التقييم.
البنـد الثالث :متابعة تنفيذ تو�صيات
االجتماع ال�سابق للرابطة
درا�سة �إن�شاء  TPAم�شترك بين
�أع�ضاء رابطة معيدي الت�أمين العرب
(مقدمة من �شركة �إعادة الت�أمين
العربية)
تـم �إدراج هـذا البنـد تنفيذ ًا لتو�صية
الرابطة لـدي �إجتماعهـا ال�سابع والع�شرون
(بيروت  ،)2016/5/23ونظر ًا لعدم وجود
ممثل من �شركة �إعادة الت�أمين العربية –
لبنان ،وبعد �أن قدم الأ�ستاذ /ح�سين ملوك
– نائب المدير العام ل�شركة �إعادة الت�أمين
العربية  -لبنان نبذة عن هذا الم�شروع
و�أهدافه مو�ضح ًا �أن هذا الم�شروع موجه
ل�شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين على
ال�سواء ،و�أفاد ب�أنه �سيتم ت�أ�سي�س �شركة
جديدة ت�ضم مجموعة من �شركات الت�أمين
تتولى �إدارة هذا الم�شروع و�أن �شركة �إعادة
الت�أمين العربية لن تكون هي رئي�سة هذا
الم�شروع.
وبعد المناق�شات والمداخالت من
ال�سادة �أع�ضاء الرابطة ،تقرر الأتي:
72

� -1شكر �شركة �إعادة الت�أمين العربية
لتقديمها مثل هذا الم�شروع.
� -2إعتبار هذا المو�ضوع منتهي ًا نظر ًا لأن
هناك بع�ض �شركات �إعادة الت�أمين لديها
عقود داخليه تمنعها من الم�شاركة بهذا
الم�شروع.
البند الرابـع :موعـد ومكـان الإجتماع
القادم
تقرر �أن يتم تحديد موعد ومكان االجتماع
القادم للرابطة بالتن�سيق بين الأمين العام
لالتحاد والأ�ستاذة /لمياء بن محمود الرئي�س
ومدير عام ال�شركة التون�سية لإعادة الت�أمين
«الإعادة التون�سية» ،كما تمنى الأ�ستاذ /عبد
الخالق ر�ؤوف خليل الأمين العام على ال�سادة
�أع�ضاء الرابطة موافاة الأمانة العامة ب�أية
مو�ضوعات مقترحه من جانبهم لإثراء
جدول �أعمال االجتماع القادم.
وفي نهاية االجتماع �أبدى الأ�ستاذ /نبيل
حجار – الم�ست�شار الأول ل�شركة تر�ست
العالمية للت�أمين و�إعادة الت�أمين «تر�ست
ري» اعترا�ضه حول عـدم ذكـر الرد ب�ش�أن
الت�سا�ؤل حول عدم تر�شيح �شركة تر�ست
العالمية للت�أمين و�إعادة الت�أمين «تر�ست
ري» للم�شاركة كمتحدثين بالبرنامج الثقافي
للم�ؤتمر العام الحادي والثالثون والذي
عقد ببيروت – لبنان  2016مو�ضح ًا �أنه تم
تقديم هذا التو�ضيح من قبل ال�سيد /ماك�س
زكار خالل اجتماع ال�سادة �أع�ضاء اللجنة
الفنية من رابطة معيدي الت�أمين العرب
عقب االجتماع ال�سابع والع�شرون للرابطة
(بيروت – لبنان  )2016الذي عقد على
هام�ش فعاليات الم�ؤتمر العام الحادي
والثالثون لالتحاد العام العربي للت�أمين
المنعقد ببيروت – لبنان خالل الفترة
.2016/5/26 – 24
وفي ختام االجتماع �أعرب ال�سادة الح�ضور
عن �شكرهم للأمانة العامة لالتحاد على
ما تبذله في خدمة �صناعة الت�أمين و�إعادة
الت�أمين العربية مع تقديرهم للجهد الذي
يبذله الأمين العام لالتحاد في م�ساندة
�شركات �إعادة الت�أمين العربية.
وبذلك تكـون الرابطة قـد �أختتمت مناق�شة
بنود جدول الأعمال،
سبتمبر ( أيلول ) 2018 -

اإلجتماع المشترك لمجلس اإلتحاد  /97/واللجنة التنفيذية /66/
إجتماع مجلس اإلتحاد /98/
بدعوة من اال�ستاذ  /ماك�س زكار
رئي�س االتحاد العام العربي للت�أمين
وبا�ست�ضافة كريمة من �سوق الت�أمين
التون�سي ممثال في اال�ستاذ  /اال�سعد
زروق ممثل �سوق الت�أمين التون�سية
بمجل�س االتحاد العام العربي للت�أمين
ورئي�س الجامعة التون�سية ل�شركات
الت�أمين �آن ذاك تم عقد:
 -1االجتماع الم�شترك لمجل�س
االتحاد  /97 /واللجنة التنفيذية
 /66 /تون�س يوم .2018/6/24
 -2اجتماع مجل�س االتحاد /98/
تون�س يوم .2018/6/26

تون�س يومى

وقد تم مناق�شة واقرار العديد من
المو�ضوعات المدرجة علي جدول اعمال
االجتماع والخا�صة بال�شئون المالية والفنية
واالدارية والثقافية ومن بينها:
 القوائم المالية والميزانية العمومية عنال�سنة المنتهية في .2017/12/31
 الموازنة التقديرية عن ال�سنة المالية.2018

 24و 2018/6/26

 الغاء ع�ضوية �شركات باالتحاد. تجديد عقد مدقق ح�سابات االتحادلل�سنة المالية .2018
 الم�ؤتمر العام الثالث والثالثون لالتحاد الجزائر .2020 انتخاب اع�ضاء اللجنة التنفيذية لدورة.2020 - 2018

 اعتماد محا�ضر اللجان الفنية العاملة باالتحاد. ا�ستعرا�ض ما تم تنفيذه من خطة تطويرالعمل باالتحاد.
 درا�سة الية ت�شكيل اللجان الفنية العاملةباالتحاد ون�شاطها.
 اعتماد قبول اع�ضاء جدد.العدد
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جائزة البحوث التأمينية

يوم 2018/6/24

مقدمة من الدكتور /رجائي �صاوي�ص

وافق

مجل�س االتحاد بجل�سته /97/
المنعقدة في تون�س بتاريخ 2018/6/24
�إلى ما انتهت �إليه اللجنة التنفيذية
لالتحاد واللجنة الفنية بتقييم البحوث
واو�صي بتوزيع الجائزة وقدرها خم�سة
الف دوالر امريكي منا�صفة بين كل من
البحثين الفائزين وهما:
 بحث بعنوان (التامين الرقمي) المقدم منال�سيد /احمد محمود ر�ضوان اخ�صائي برامج
الية باالتحاد العام العربي للتامين  /م�صر.
 بحث بعنوان (�أثر تطبيق الخدماتالت�أمينية الإلكترونية في تعزيز الميزة
التناف�سية ل�شركات الت�أمين ) المقدم
من ال�سيد� /إياد محمد محفوظ رئي�س
ق�سم دائرة تعوي�ضات الت�أمينات العامة
�شركة الت�أمين الوطنية /االردن
وقد تم الإعالن عن الجائزة على
هام�ش �أعمال الم�ؤتمر العام الثاني
والثالثين لالتحاد العام العربي للت�أمين
الذي عقد في يا�سمين الحمامات بتون�س
خالل الفترة ما بين 2018/6/27-24
بعنوان «التحول الرقمي و�صناعة
الت�أمين في الوطن العربي».
العام الخامس والثالثون

وجاء بحث ال�سيد /احمد محمود ر�ضوان
بعنوان «التامين الرقمي» ب�إلقاء ال�ضوء
علي اهمية ا�ستخدام التكنولوجيا الرقمية
في عملية الت�أمين واعادة الت�أمين وكيفية
الح�صول على مزيد من القوة با�ستخدام
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت الحديثة
نحو جيل االلفية الجديدة الذي يقوم
با�ستخدام ا�ساليب مختلفة في مجال
التكنولوجيا ومحاولة خلق قنوات ات�صال
بين هذا الجيل و�شركات الت�أمين ب�شكل
مختلف عن اال�شكال التقليدية القديمة
�سواء كان هذا لغر�ض ت�سويق خدمة ت�أمينية
لتغطية خطر �أو مجموعة اخطار �أو اعداد
المطالبات �أو اعادة الت�أمين وذلك بطريقة
الكترونية �سهلة وب�سيطة �أو تقديم الدعم
الت�أميني له�ؤالء العمالء.
بينما تناول بحث ال�سيد� /إياد محمد
محفوظ مو�ضوع �أثر تطبيق الخدمات
الت�أمينية الإلكترونية في تعزيز الميزة
التناف�سية ل�شركات الت�أمين حيث يهدف
هذا البحث �إلى تو�ضيح ماهية الخدمات
الت�أمينية و تو�ضيح ماهية الميزة التناف�سية.
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وتو�ضيح مدى �إ�سهام الخدمات الإلكترونية
في تعزيز الميزة التناف�سية ل�شركات
الت�أمين .واي�ضا متطلبات تطبيق الخدمات
الإلكترونية في �شركات التامين .والم�شاكل
في تطبيق الخدمات الإلكترونية في �شركات
التامين.
بدوره �أعرب الدكتور /رجائي �صوي�ص
– ع�ضو مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ل�شركة ال�شرق الأو�سط للت�أمين ومقرها
عمان  -الأردن مقدم و�صاحب فكرة الجائزة
عن �سعادته بهذه االنجازات ،و�أكد على �أن
هذه المبادرة والتي �سيتم االحتفال بها كل
�سنتين �إنما تهدف �إلى ت�شجيع الأبحاث
الت�أمينية في العالم العربي التي ت�ساعد على
تنمية �صناعة الت�أمين العربية وتطورها.
�أ�شاد ال�سيد /عبد الخالق ر�ؤوف خليل –
الأمين العام للإتحاد العام العربي للت�أمين
بدوره علي حر�ص االمانة العامة لالتحاد
علي ت�شجيع االبتكار وزيادة الأبحاث وت�شجيع
البحث العلمي ل�صناعة التامين.
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المؤتمر الدولي السابع للتأمين
ي�سر

االمانة العامة لالتحاد العام
العربي للت�أمين بالتعاون مع االتحاد االردني
ل�شركات الت�أمين �أن تعلن عن فتح باب
الت�سجيل الكترونيا في الم�ؤتمر الدولي ال�سابع
(م�ؤتمر العقبة  )2019والذي �سوف يقام
في الفترة من  2019 /4/ 17 - 15في فندق
االنتركونتننتال – منطقة العقبة االقت�صادية
الخا�صة الكترونيا  Onlineمن خالل الموقع
االلكتروني للم�ؤتمر www.aqabaConf.com
والذي يمكن الم�شاركين والمهتمين بالم�ؤتمر
من ت�سجيل بياناتهم واجراء الحجوزات
الفندقية والتنقالت الداخلية بين عمان والعقبة
وكذلك ر�سوم اال�شتراك من خالل هذا الموقع.
ومن الجدير اال�شارة �إلى ان
(م�ؤتمر العقبة � )2019سوف يتناول في دورته
ال�سابعة محاور مختلفة حول الق�ضايا المتعلقة
بجميع فروع الت�أمين وب�ضمنها مخاطر
التحول الرقمي ل�شركات الت�أمين ,التهديدات
االلكترونية وخطرها الت�أميني بالن�سبة
ل�شركات الت�أمين ,الت�أمين الم�صرفي /الت�أمين
االلكتروني ,التعر�ض للكوارث الطبيعية ,ت�أمين
المخاطر مقابل را�س المال والذي تم ت�ضمينه
في البرنامج العلمي للم�ؤتمر و�سيكون

«مؤتمر العقبة» 2019

برنامج الم�ؤتمر كالتالي:

الثالثاء  16ابريل (ني�سان) :2019
الجل�سة الأولى :موائمة التحول
الرقمي بين الخطر والت�أمين:
 المحا�ضرة الأولى«:التهديدات االلكترونيةو�أخطارها من وجهة نظر ت�أمينية »
المحا�ضرة الثانية :الت�أمين الم�صرفي/الت�أمين االلكتروني
الجل�سة الثانية :الت�أمين التجاري
مقابل الت�أمين التكافلي:
 المحا�ضرة الأولى :المقارنة بين مبادئالت�أمين التجاري والت�أمين التكافلي
 المحا�ضرة الثانية :الت�أمين التجاريوالت�أمين التكافلي من وجهة نظر
معيدي الت�أمين
االربعاء  17ابريل (ني�سان) 2019
الجل�سة الثالثة :مخاطر الكوارث
الطبيعية:
 المحا�ضرة الأولى :ت�سعير ت�أمين�أخطار الكوارث الطبيعية
 -المحا�ضرة الثانية :الت�أمين الزراعي

الجل�سة الرابعة :ت�أمين الأخطار
مقابل را�س المال
 المحا�ضرة االولى :نماذج احت�سابرا�س المال والأخطار التي تقابلها
 المحا�ضرة الثانية :دور هيئات الرقابةبتح�سين �أداء اال�سواق الت�أمينية
ويقام هذا الم�ؤتمر بدعم وم�شاركة
من كبرى �شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين
العالمية والعربية والمحلية بالإ�ضافة �إلى
ح�ضور مميز من القانونيين والخبراء
المخت�صين بالت�أمين وكذلك بح�ضور
و�سطاء ووكالء الت�أمين وم�سوي الخ�سائر
والعديد من ممثلي ال�شركات والم�ؤ�س�سات
التي ترتبط �أعمالها بالت�أمين ،حيث
يناق�ش مو�ضوعات الم�ؤتمر نخبة من
المحا�ضرين ور�ؤ�ساء الجل�سات من الخبراء
من ال�سوق المحلي والإقليمي والدولي من
المتخ�ص�صين في الق�ضايا الفنية والقانونية
في الت�أمين ،والذين يمثلون كبرى �شركات
الت�أمين و�إعادة الت�أمين حول العالم.
•للت�سجيل واال�شتراك بالم�ؤتمر عن طريق الموقع
�أو مرا�سلة االتحاد االردني ل�شركات الت�أمين عبر
البريد الإلكترونى info@jif.jo

العدد
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إجتماع لجنة مدراء الـ  ITالمكلفة إلعداد دراسة
لمشروع إصدار البطاقة البرتقالية إلكترونيا
البحرين  8-7اغسطس 2018
بدعوة من الأ�ستاذ /عبد الخالق ر�ؤوف خليل الأمين العام
لالتحاد العام العربي للت�أمين وبا�ست�ضافة كريمة من �سوق الت�أمين
البحرينية ممثلة في ال�شركة المتحدة للت�أمين (مديرة المكتب
الموحد البحريني) ،عقدت اللجنة المذكورة اجتماعها في قاعة
المكتبة بفندق جولدن تيوليب البحرين يوم 2018/8/8-7

وذلك بح�ضور ممثلي كل من مملكة البحرين ودولة االمارات العربية
المتحدة و�سلطنة عمان �إ�ضافة �إلى المملكة الأردنية الها�شمية ,
والتي �سيتم عر�ضها على لجنة ت�أمينات ال�سيارات والمكاتب العربية
الموحدة في اجتماعها القادم ب�سلطنة عمان.

وفي الختام تقدم الح�ضور بال�شكر للأ�ستاذ /عبد الخالق ر�ؤوف
خليل – االمين العام لالتحاد العام العربي للتامين علي ما يبذله
افتتح االجتماع الأ�ستاذ عبد الخالق ر�ؤوف خليل -الأمين العام
من جهد متوا�صل وما يوليه من عناية في �سبيل تفعيل نظام البطاقة
لالتحاد العام العربي للت�أمين بكلمة رحب فيها بال�سادة �أع�ضاء
البرتقالية والحفاظ علي ا�ستمراره وتذليل كافة المعوقات التي
اللجنة �شاكرا لهم ا�ستجابتهم بالح�ضور ،وتمنى لهم طيب الإقامة
تعتر�ضه ك�أحد االنجازات الهامة لالتحاد العام العربي للت�أمين.
في البحرين ،و�أثني على �أوراق العمل المقدمة.
حيث تم نقا�ش مو�ضوع ا�صدار البطاقة البرتقالية العربية الكترونيا
وو�ضع الموا�صفات الفنية وتحديد الكلفة التقديرية لهذا الم�شروع
العام الخامس والثالثون
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زيارة السيد رئيس اإلتحاد العام العربي للتأمين
لمقر األمانة العامة لإلتحاد
في جو ي�سوده الود والحب قام اال�ستاذ /اال�سعد زروق رئي�س االتحاد العام
العربي للت�أمين للدورة ( )2020-2018بزيارة للأمانة العامة لالتحاد بالقاهرة
وذلك لالطالع على مقر االتحاد وموظفيه واالجتماع مع اال�ستاذ /عبد الخالق
ر�ؤوف خليل االمين العام وكادر االمانة العامة لالتحاد حول تنفيذ تو�صيات
الم�ؤتمر وخارطة عمل االتحاد للفترة المقبلة وكذلك ح�ضور اجتماع لجنة التدقيق
الداخلي حيث �أعرب اال�ستاذ /اال�سعد زروق عن �سعادته بالعمل مع االمين العام
لالتحاد خالل الدورة ( ،)2020-2018و�أنه على �أتم ا�ستعداد لتقديم كل العون
من جانبه لما فيه رفعة االتحاد والنهو�ض ب�صناعة الت�أمين العربية.
ولقد كان برفقة اال�ستاذ /اال�سعد زروق رئي�س االتحاد اال�ستاذ /ماك�س زكار نائب
رئي�س االتحاد واال�ستاذ /يو�سف بن مي�سيه ممثل �سوق الت�أمين الجزائرية وكذلك
اال�ستاذ /عالء الزهيري ممثل �سوق الت�أمين الم�صري (دولة المقر) وفي نهاية هذا
اللقاء قام اال�ستاذ /عبد الخالق ر�ؤوف خليل – االمين العام لالتحاد العام العربي
للت�أمين و كافة منت�سبي االمانة العامة لالتحاد بالترحيب بالأ�ستاذ /اال�سعد زروق رئي�س
االتحاد وال�سادة ال�ضيوف اع�ضاء المجل�س المرافقين له متمنين له كل التوفيق والنجاح
ومزيد ًا من االنجازات تحقيق ًا لأهداف االتحاد وتطوير �صناعة الت�أمين العربية.
وقام ال�سيد /ماك�س زكار نائب رئي�س االتحاد اثناء زيارته للقاهرة في 4
�سبتمبر ( 2018والذي يوافق ت�أ�سي�س االتحاد في هذا اليوم) بت�سليم درع رئا�سة
االتحاد لل�سيد اال�سعد زروق رئي�س االتحاد للدورة ()2020-2018
العدد
September -2018
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االستاذ /يحيي محمد سليم ابو عيدة
المدير العام لشركة فلسطين للتامين  -فلسطين
واالمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين تتقدم بخالص
التهنئة على هذه الثقة الغالية متمنين لكم دوام التوفيق
والنجاح وكل التقدم واالزدهار لشركة فلسطين للتامين
تحت ادارتكم.

االستاذ /الحبيب بن حسين
رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين  -تونس
واالمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين تتقدم بخالص
التهنئة على هذه الثقة الغالية متمنين لكم دوام التوفيق
والنجاح وكل التقدم واالزدهار للجامعة التونسية لشركات
التأمين تحت رئاستكم.

االستاذ /احمد محمد انكيسة
المدير العام لشركة ليبيا للتأمين  -ليبيا
واالمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين تتقدم بخالص
التهنئة على هذه الثقة الغالية متمنين لكم دوام التوفيق
والنجاح وكل التقدم واالزدهار لشركة ليبيا للتأمين تحت
ادارتكم.

االستاذ /عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
رئيس مجلس االدارة لشركة ليبيا للتأمين  -ليبيا
واالمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين تتقدم بخالص
التهنئة على هذه الثقة الغالية متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح
وكل التقدم واالزدهار لشركة ليبيا للتأمين تحت رئاستكم.

العام الخامس والثالثون
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