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كثــر احلديــث مؤخــرا عــن الشــمول املالــي ومســاهمة صناعــة التأمــن فيــه 
ونحــن يف االحتــاد العربــي ومــن خــال نقاشــتنا وندواتنــا ملســنا أن التأمــن 
ليــس مجــرد أقســاط تتراكــم وأرباحــاً فقــط، فهنــاك حاجــة ماســة ألن يكــون 
التأمــن شــاماً حلمايــة املمتلــكات واألفــراد؛ وشــمولياً ليحمــي كل الفئــات 

االجتماعيــة.
1- أول فــرع أو حاجــة أساســية ميكــن للتأمــن أن يلبيهــا هــي احلمايــة 
الصحيــة للمواطنــن؛ وكلمــا اتســعت مســاحة التأمــن الطبــي لتشــمل أكبــر 
عــدداً مــن املواطنــن، كلمــا ســاهم ذلــك يف حمايــة األشــخاص واالقتصــاد 
ومكــن الشــركات مــن توســيع نشــاطاتها؛ وال أدل علــى ذلــك مــن اململكــة 
العربيــة الســعودية والتــي بإقرارهــا إلزاميــة التأمــن الصحــي للوافديــن 
واملقيمــن، رفعــت أقســاط التأمــن بشــكل كبيــر، وســاهمت يف رفــع مســتوى 

ــاس بالتأمــن. ــة والن اهتمــام الصحاف
يف مصــر واملغــرب نظامــان يشــقان طريقهمــا مــن أجــل توفيــر حمايــة 

صحيــة ألكبــر عــدد مــن املواطنــن.
إجباريــة التأمــن الصحــي مصــدر مهــم جــدا وفرصــة ال تعــوض لشــركات 
ــع املتقاطــع cross selling؛  ــر البي ــا عب ــن لتوســيع قاعــدة عمائه التأم
إذا َحُســَن اكتتــاب التأمــن الصحــي ومت التقليــل مــن اخلســائر والغــش؛ 
فستســتفيد شــركاتنا واملواطنــون عامــة وســُيخفف العــبء علــى ميزانيــة 

ــة. الدول
2- التأمــن املتناهــي الصغــر ضــرورة تفرضهــا طبيعــة بعــض االقتصــادات 
العربيــة وحجــم القطــاع الزراعــي مــن جهــة؛ وأهميــة القطــاع الغيــر املهيــكل 

informal مــن جهــة ثانيــة.
كيــف ميكــن لشــركات ذات  الــذي يطــرح نفســه وبإحلــاح: هــو  الســؤال 
أهــداف رأســمالية أن تســتثمر يف منتجــات ذات أقســاط منخفضــة جــًدا 

وتتطلــب جهــوًدا كبيــرة مــن أجــل تســويقها ونفًســا طويلــة؟
إذا أخذنــا بعــن االعتبــار عنصــر التوعيــة التأمينيــة مــن جهــة، ومــن جهــة 
التأمــن  فاالســتثمار يف  التأمــن،  لشــركات  املجتمعيــة  املســؤولية  ثانيــة 
املتناهــي الصغــر أصبــح ُملزًمــا لــكل الشــركات واالحتــادات والهيئــات بطلــب 

مــن احلكومــات واملجتمــع.
 Allianz- Munich Re -( ( لقــد بــادرت ُكبريــات الشــركات العامليــة
  Blue Marble وبعــض الشــركات الكبــرى عـبــــــر مبــــــادرة Swiss Re
إلــى إطــاق مبــادرات يف التأمــن املتناهــي الصغــر، باالســتفادة مــن الوســائل 
احلديثــة التــي توفرهــا التكنولوجيــا مــن أجــل خفــض ُكلفــة إدارة املخاطــر 

الصغيــرة جــًدا.
- وقريبــا منــا هنــاك مبــادرات لتنميــة التأمــن املتناهــي الصغــر يف مصــر 

وتونــس واملغــرب
3- احلماية من مخاطر الكوارث الطبيعية 

تعــرف املنطقــة العربيــة ككل بلــدان العالــم زالزل وعواصــف مداريــة وســيوالً 
وفيضانــات تتســبب ســنوًيا يف خســائر يف األرواح وخســائر ماديــة جســيمة؛ 
ولكنــا تعودنــا علــى تكــرار مقولــة أن البلــدان العربيــة يف منــأى عــن الكــوارث 
 1961 يف  أكاديــر  دمــر  الــذي  الزلــزال  نتذكــر  أن  فيكفينــا  الطبيعيــة، 
واألصنــام يف 1954 و1980؛ كمــا يجــب أن نتذكــر عاصفــة جونــو يف 

ــات الســودان  2008 وشــاهن يف هــذه الســنة يف ســلطنة ُعمــان، وفيضان
واجلزائــر واملغــرب وتونــس، والســيول يف الســعودية وحرائــق الغابــات يف 

اجلزائــر يف 2021.
لهــذا مــن واجــب الســلطات العموميــة وشــركات التأمــن العمــل بشــراكة مــا 
بــن القطاعــن )P.P.P( مــن أجــل إيجــاد حلــول تأمينيــة ُتخفــف مــن تبعــات 

الكــوارث علــى املواطــن املتضــرر ومــن ٌكلفــة التعويضــات علــى احلكومــات.
ــكل  ــر املهي ــة القطــاع الغي 4 - تأمــن التقاعــد أو الشــيخوخة نظــرا ألهمي
ــا أن تضمــن  ــرة مــن املجتمــع ال ميكــن له ــاك شــرائح كبي "Informal" هن
مداخيــل يف شــيخوختها تقيهــا مــن الفقــر. كمــا أن الشــرائح العاملــة يف 
القطــاع املهيــكل أو املهاجريــن يف دول اخلليــج العربــي جتــد نفســها يف 
وضــع مــادي غيــر مريــح بعــد إحالتهــا علــى التقاعــد. انطاقــاً مــن هــذا ال 
ميكــن لشــركات التامــن أن تقــف مكتوفــة األيــادي أمــام احلاجــة إلــى إيجــاد 

ــن. ــل املواطن ــة مداخي ــه حلماي ــوات إدخاري ــات وقن تغطي
أن هنــاك حتديــات تواجــه قطــاع  إلــى مــا ســبق، واضــح جــداً  بالنظــر 
التأمــن العربــي، لكــن هــذه التحديــات هــي فرصــة ذهبيــة لشــركات التأمــن 

ــة. ــة قوي ــة تأميني الكتســاب عمــاء جــدد وإلرســاء ثقاف
التأمــن الصحــي، أو التأمــن املنتهــي الصغــر هــي فــرص لتربيــة أجيــال مــن 
املؤمــن لهــم. كمــا أن تأمــن التقاعــد هــو ادخــاري باألســاس، طويــل األمــد 
يســاهم يف التنميــة االقتصاديــة عــن طريــق االســتثمار. تغطيــة الكــوارث 
فرصــة لشــركات التامــن مجتمعــة يف إطــار مجمعــات لتســاهم يف احلــد مــن 

األضــرار ويف نفــس الوقــت تســتفيد مــن أقســاط هــذه التغطيــات.
يظــل التامــن الزراعــي – كمــا أشــرنا يف افتتاحيــة ســابقة - فرعــاً أساســياً 

ومهمــاً ملواكبــة النمــو االقتصــادي يف بلداننــا. 
إذا كانت التحديات قوية، فعزمنا وإصرارنا كقطاع تأميني أقوى.

متفائلن دوماً.

أركان التأمين المستدام 
أو كيف للتأمين أن يساهم 
فعاًل في الشمول المالي؟

شكيب أبو زيد
األمين العام

االفتتاحية
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مقاالت

)*( محاضرة األمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين في مؤتمر "تطوير تجربة التأمين التعاوني اإلسالمي في السودان" خالل الفترة 18 – 
2021/10/19

)1( صالح أحمد بدار: " التأمين التكافلي اإلسالمي "، ورقة مقدمة ضمن الندوة العلمية الدولية حول التأمين التعاوني، الرياض-السعودية، 22 جانفي
. 2009 ، ص

ISLAMIC FINANCE IN QATAR 2017 )2(
Takaful: Sustainability and growth 2015 to 2025 )3(
)4( التأمين التكافلي اإلسالمي: عرض تجارب بعض الدول 

أين التكافل العربى على خارطة التكافل الدولية)*(

أين التكافل العربي على خارطة التكافل العاملية؟
ــة مــا يناهــز 42.72987  ــغ مجمــوع أقســاط التأمــن يف الــدول العربي بل
ــى  ــن أقســاط التأمــن عل ــل 0.68 % م ــا مياث ــي أي م ــار دوالر أمريك ملي

ــد العاملــي؛  الصعي
ــغ مجمــوع أقســاط التأمــن التكافلــي يف الوطــن العربــي مــا يناهــز  كمــا بل
12.87463 مليــار دوالر أمريكــي أي مــا مياثــل 54.79 % مــن أقســاط 
التأمــن علــى الصعيــد العربــي ويرجــع ذلــك نظــراً العتبــار جميــع شــركات 
التأمــن التعاونــي العاملــة يف ســوق التأمــن الســعودي )الــذي ُيعــد ثانــي أكبر 
أســواق التأمــن العربيــة مــن حيــث إجمالــي األقســاط حيــث ميثــل مــا نســبته 
23.65 % مــن إجمالــي الســوق العربــي( مُيــارَُس فيــه التأمــن التعاونــي 

مبوجــب املــادة /1/ مــن قانــون /2004/.

وُيعــد ســوق دول مجلــس التعاونــي اخلليجــي الاعــب الرئيســي يف صناعــة 
التأمــن التكافلــي يف الوطــن العربــي، فهــو يســاهم بنســبة 29.04 % مــن 

إجمالــي الســوق الــذي يبلــغ نســبته 30.13 %
مراحل نشأة وتطور التأمني التكافلي

مت تقــدمي مفهــوم التأمــن اإلســامي، املعــروف باســم التكافــل ألول مــرة يف 
الســودان يف عــام 1979، حينمــا قــام بنــك فيصــل اإلســامي يف الســودان 

بتأســيس أول شــركة تأمــن تكافلــي حتــت اســم "شــركة التأمــن اإلســامية 
الســودانية"، ويف نهايــة نفــس الســنة قــام بنــك دبــي اإلســامي يف اإلمــارات 
ــارة  ــة االســامية للتأمــن يف إم ــة املتحــدة بتأســيس الشــركة العربي العربي

دبــي )1(.
شــركة  أول  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  تأسســت   1985 عــام  ويف 
تأمــن اســامية مملوكــة بالكامــل للحكومــة الســعودية حتــت اســم "الشــركة 

الوطنيــة للتأمــن التعاونــي")1(
يف عــام 1978، تأسســت شــركة اخلليــج للتأمــن وإعــادة التأمــن كشــركة 
ــل كشــركة  ــة. يف عــام 2003، تأسســت شــركة قطــر للتكاف تأمــن تقليدي
ــج للتأمــن وإعــادة  ــة بنســبة 100 % لشــركة اخللي ــي مملوك تأمــن تكافل
التأمــن. يف عــام 2010، حولــت شــركة اخلليــج للتأمــن وإعــادة التأمــن 
نشــاطها لتصبــح شــركة تأمــن إســامي متكاملــة باســم "اخلليــج تكافــل")2(.

منــذ عــام 2003، مت إنشــاء مــا مجموعــه 210 شــركات تكافــل جديــدة. 
عــززت منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي تأســيس 67 شــركة تكافــل 
جديــدة، مبــا يف ذلــك إعــادة هيكلــة صناعــة التأمــن داخــل اململكــة العربيــة 
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ــة  ــي أعــادت ترخيــص 37 شــركة تعاوني الســعودية يف عــام 2006 - والت
جديــدة وشــركة واحــدة إلعــادة التكافــل )3(.

اجلزائــر/  )تونــس/  جديــدة  أســوق  الظهــور  يف  بــدأ   2015 عــام  ويف 
املغــرب(، ويعتبــر ظهــور التأمــن التكافلــي يف اجلزائــر حديثــا نتيجــة لتفــرع 
إحــدى الشــركات اخلليجيــة )إيــاك( الســعودية الرائــدة يف مجــال التأمــن 
ــي تأسســت ســنة  2006  ــات الت ــة بشــركة ســامة للتأمين ــي ممثل التكافل
وهــي الشــركة الوحيــدة التــي متــارس التأمــن التكافلــي يف اجلزائــر )4(، 
كمــا صــدر مرســوم تنفيــذي رقــم 21-81 املــؤرخ يف 23 فبرايــر ســنة 
2021 يحــدد شــروط وكيفيــات ممارســة التأمــن التكافلــي يف اجلزائــر 

ممــا سيوســع قاعــدة التأمــن التكافلــي يف الســوق اجلزائــري.

ويف عــام 2016 مت إقــرار الشــروط النموذجيــة ألول مــرة املتعلقــة بعقــود 
التأمــن التكافلــي باملغــرب بهــدف إرســاء بعــض املبــادئ األساســية للتأمــن 
مــن  بشــئ  املغربيــة  التجربــة  تنــاول  والتــي ســيتم  املغــرب،  التكافلــي يف 

ــاً. ــل الحق التفصي
مؤشرات سوق التأمني التكافلي يف الوطن العربي:

مًعــا  العربيــة وميثلــون  املنطقــة  تكافــل يف  مــن 70 شــركة  أكثــر   يوجــد 
54.79 % مــن إجمالــي أقســاط التكافــل العاملــي الــذي بلــغ 23.500 
مليــار دوالر أمريكــي مــا ميثــل31.61 % مــن ســوق دول مجلــس التعــاون 

اخلليجــي فقــط.
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التأمني التكافلي يف دول مجلس التعاون اخلليجي:
ــس التعــاون  بلغــت أقســاط التأمــن املجمعــة ملشــغلي التكافــل يف دول مجل
اخلليجــي 12.41 مليــار دوالر أمريكــي يف عــام 2019 مقابــل 11.40 

مليــار دوالر أمريكــي يف عــام 2018 بإرتفــاع نســبته 8.88 %.
منــا ســوق التكافــل يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مبتوســط معــدل 
ســنوي قــدره 18.0 % )5( بســبب اإلجتــاه إلــى احللــول املاليــة املتوافقــة مــع 

ــاة. ــر احلي ــات غي الشــريعة اإلســامية والتوســع يف ســوق تأمين
التأمني التكافلي يف املغرب:

ــي،  ــود التأمــن التكافل ــة بعق ــة املتعلق ــة العام ــرار الشــروط النموذجي مت إق
وكــذا الشــروط اخلاصــة التــي مينــع أو يجــب إدراجهــا يف هــذه العقــود 
مبوجــب مدونــة التأمينــات التــي مت تعديلهــا بالقانــون رقــم 59.13 الصــادر 
باجلريــدة الرســمية عــدد 6501 بتاريــخ 19 ســبتمبر 2016 وذلــك بهدف 
إرســاء بعــض املبــادئ األساســية للتأمــن التكافلــي يف مدونــة التأمينــات مــن 
ــي ألحــكام الشــريعة  ــات التأمــن التكافل ــرام عملي ــك املتعلقــة باحت ــل تل قبي

اإلســامية.

ويف عــام 2019 مت تعديــل مدونــة التأمينــات مبوجــب القانون رقم 87.18 
ــدة الرســمية عــدد 6806 بتاريــخ 22 أغســطس، وكان  الصــادر يف اجلري
الهــدف منــه مراجعــة تقنيــة لبعــض أحــكام مدونــة التأمينــات وماءمــة 
اإلطــار القانــون مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومقاصدهــا وكذلــك إلــزام 
مقاولــة التأمــن التكافلــي بإجنــاز كل العمليــات اخلاصــة بالصنــدوق أو 
لــآراء باملطابقــة للمجلــس العلمــي األعلــى،  بحســاباتها اخلاصــة وفقــاً 
إضافــة إلــى تدبيــر مبالــغ حســابات الصناديــق بشــكل يضمــن احلفــاظ علــى 
ــزام.  ــذا االلت ــة اإلخــال به ــح املشــتركن وحتمــل أي خســارة يف حال مصال
كمــا مكــن ذلــك القانــون وســطاء التأمــن التقليــدي مــن إجــراء عمليــات 

ــي. التأمــن التكافل
ثــم يف عــام 2020 صــدر املرســوم رقــم 2.20.323 الصــادر يف اجلريــدة 
ــود  ــا بعق ــات الواجــب تضمينه ــان املعطي ــك لبي الرســمية عــدد 6884 وذل
التأمــن التكافلــي اجلماعــي، وكيفيــة تطبيــق أحــكام املــادة 5-10 مــن 

ــي. ــود التأمــن التكافل ــة بعق ــم 17.99 املتعلق ــون رق القان
وأخيــراً يف 11 أكتوبــر 2021 صــدر قــرار الوزيــر املكلــف باملاليــة والــذي 
التأمــن  صنــدوق  حســابات  تســيير  أجــرة  معاييــر  حتديــد  مت  مبوجبــه 
التكافلــي  التأمــن  وإعــادة  التأمــن  ملقــاوالت  أدائهــا  وكيفيــة  التكافلــي، 
وكذلــك ســقف هــذه األجــرة، كمــا مت حتديــد كيفيــة توزيــع الفوائــض التقنيــة 
واملاليــة حلســابات صنــدوق التأمــن التكافلــي علــى املشــتركن يف عمليــات 
التأمــن التكافلــي وأصبــح التأمــن التكافلــي إطــاراً حيــز التنفيــذ بــدأ مــن 

25 أكتوبــر 2021؛
كمــا أصــدرت هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي منشــوراً 
يتضمــن 63 مــادة موزعــة علــى أربعــة أقســام وقــد خصــص القســم األول 
مــن هــذا املنشــور، لعقــد التأمــن التكافلــي ونظــام تســيير صنــدوق التأمــن 
التكافلــي. ومــن جهتــه، خصــص القســم الثانــي مــن املنشــور ذاتــه ملقــاوالت 
ــث حــدد، أساســا، النظــام اإلداري  ــي، حي التأمــن وإعــادة التأمــن التكافل
لهاتــه املقــاوالت والنظــام املالــي املتعلــق بصندوق التأمــن التكافلي وصندوق 
إعــادة التأمــن التكافلــي، كمــا تضمــن هــذا القســم كذلــك مقتضيــات خاصــة 
باملقــاوالت التــي تــزاول بصفــة حصريــة عمليــات إعــادة التأمــن وكــذا 
مقتضيــات متعلقــة بنظــام احلكامــة.   وفيمــا شــمل القســم الثالــث عــرض 

)5( Source: “Global Takaful Report 2017”, Milliman Research, July 2017

نموذج تدبير التأمين التكافلي بالمغرب )المصدر: بنك الصفا(
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)6( Source: The Struggle for Retakaful as Competition Bites Sector, AM Best 2018
)7( Source: Global Takaful Insights 2013: finding growth markets, EY 2014

ــى مقتضيــات مختلفــة  ــع عل ــي، نــص القســم الراب عمليــات التأمــن التكافل
وختاميــة. ومــن أجــل مواكبــة وإجنــاح انطــاق هــذا النشــاط، عبــأت الهيئــة 
مصاحلهــا مــن أجــل اســتقبال ومعاجلــة طلبــات االعتمــاد املرتقبــة مــن قبــل 

فاعلــي التأمــن التكافلــي اجلــدد.
مميزات قانون التأمن التكافلي املغربي عن باقي البلدان:

ــة بضوابــط قانونيــة حددهــا  - يتمتــع صنــدوق التكافــل بشــخصية اعتباري
املشــرع

- هيئة رقابة شرعية ُعليا مستقلة عن الشركات
- حتديد سقف للوكالة 25 %

- إنشــاء شــركات مســتقلة عــن الشــركات التجاريــة وحتــدد عددهــا لتجنــب 
املنافســة

التكافــل علــى  بــن الشــركات علــى أن تركــز شــركات  اتفــاق ضمنــي   -
أولــى كمرحلــة  الفرديــة  واملخاطــر  العائلــي  التأمــن 

إعادة التأمن التكافلي:
منــذ أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين، كان هنــاك تدفــق 
لتشــكيات جديــدة إلعــادة التكافــل، خاصــة عبــر بلــدان جنــوب شــرق آســيا 

والشــرق األوســط؛
ففــي عــام 2015 قــدرت وكالــة AM Best أن األعمــال التــي مت االحتفــاظ 
بهــا ألقســاط إعــادة التكافــل البحتــة مــن قبــل مشــغلي إعــادة التكافــل 
علــى مســتوى العالــم مثلــت أقــل مــن 1 مليــار دوالر أمريكــي مــن إجمالــي 

ــاون اخلليجــي. ــس التع ــن آســيا ودول مجل األقســاط يف كل م
كمــا ال يــزال قطــاع إعــادة التكافــل مجــزأ مــع وجــود عــدد قليــل جــًدا مــن 
املشــغلن التقليديــن الكبــار الذيــن يحققــون نطاًقــا كبيــًرا مــع إنتــاج أقســاط 

إجماليــة تقــل عــن 300 مليــون دوالر أمريكــي.
حتديات إعادة التأمني التكافلي واحللول:

متثــل بيئــة التشــغيل لشــركات إعــادة التكافــل حتدًيــا حيــث يتنافــس هــؤالء 
ــة الســوق  ــر رســوًخا يف بيئ املشــغلون مــع معيــدي التأمــن التقليديــن األكث

.)Soft Market( اللينــة
كمــا ان مشــغلى إعــادة التكافــل يقومــون بإعــادة التأمــن لــدى معيــدي 
التأمــن التقليديــن، ممــا يزيــد مــن إضعــاف حصــة مســاهمات إعــادة 

التكافــل.
ويــرى تقريــر صــادر عــن وكالــة AM Best )6( أنــه ميكــن حــل تلــك املعوقــات 

بأتبــاع اآلتي:
- إلزام مشغلي التكافل األساسين بإسناد أعمالهم إلعادة التكافل.

وُتعــد باكســتان اســتثناًء، حيــث نفــذت الئحــة تتطلــب مــن مشــغلي التكافــل 
إســناد األعمــال ملشــغلي إعــادة التكافــل، والتخلــي عــن اإلســناد للســوق 
ــة. ــدى ســوق إعــادة التكافــل الطاقــة الكافي ــم يكــن ل ــدي فقــط إذا ل التقلي
التصنيــف  متطلبــات  مــن  أدنــى  تصنيفــاً  التنظيميــة  اجلهــات  فــرض   -
االئتمانــي علــى الشــركات التــي يتــم االســتعانة بهــا يف إعــادة التأمــن أو 

التكافــل. إعــادة 
جلــذب  بإتاحــة مميــزات  التكافــل  إعــادة  ملشــغلي  األفضــل  التســويق   -

أعمــاالً. وإعطائهــم  معهــم  للتعــاون  التكافــل  مشــغلي 
كمــا قــدم تقريــراً صــادراً عــن EY )7( بعــض احللــول لارتقــاء بصناعــة 

التأمــن التكافلــي، منهــا:
ملشغلي التكافل:

■ إعــادة حتديــد االجتاهــات اإلســتراتيجية التــي حتركهــا اجتاهــات العمــاء 
الناشئة

■ حتسن العمليات، من خال:
• السعي الدؤوب نحو حتقيق حجم أعمال مقبول

• التنويع للوصول إلى عماء وخطوط جتارية عالية اجلودة
• حتســن قــدرات التوزيــع واخلدمــات، مبــا يف ذلــك اســتخدام التكنولوجيــا 

والرقمنة
■ االستعداد إلصاحات املاءة املالية واملحاسبية والتنظيمية اجلديدة

للمشرعني واجلهات التنظيمية:
■ إعــداد منــاذج التكافــل إلزالــة احلواجــز أمــام العمليــات عبــر احلــدود 

وأنشــطة االندمــاج واالســتحواذ
■ ميكــن للهيئــات ) مثــل هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة 
 )"IFSB" اإلســامية  املاليــة  ومجلــس اخلدمــات   "AAOIFI" اإلســامية 
وضــع املعاييــر لتطويــر خارطــة طريــق لتقريــب وجهــات النظــر بــن املنظمــن 

ــاء الشــريعة واملشــغلن وعلم
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مقاالت

سلسلة "الشمول املالي" 
التقاعد والتأمني االدخاري

يف مقدمــة هــذا العــدد مــن مجلــة "التأمــن العربــي"، تطرقنــا إلشــكالية 
الشــمول املالــي واعتبرنــا أن ركائــزه األساســية هــي:

- التأمن الطبي؛
- التأمن املتناهي الصغر؛ 

- التأمن ضد الكوارث الطبيعية؛
- وتأمن التقاعد؛

هــذه املقالــة ســتتطرق ملعضلــة تأمــن التقاعــد كأحــد الفــروع األساســية 
التــي يجــب علــى صناعــة التأمــن االهتمــام بهــا نظــراً ألهميــة توفيــر 
مداخيــل ملــن توقفــوا عــن العمــل بعــد بلوغهــم ســن التقاعــد وألن هــذا الفــرع 
ميكــن أن يكــون رافــداً أساســًيا مــن روافــد التأمــن ورافعــة متكــن مــن زيــادة 

االدخــار والــذي هــو عصــب التنميــة اإلقتصاديــة.
رغــم أن أول أنظمــة التقاعــد العربيــة أقــّرت منــذ نحــو ســبعن عامــا - وكان 
ذلــك يف اجلزائــر )1949( وبعدهــا يف مصــر )1955( وورثتهــا بعــض 
البلــدان مــن احلقبــة االســتعمارية )املغــرب/ اجلزائــر/ تونــس(-إال أن هــذه 
األنظمــة لــم تشــهد تغييــرات كافيــة لتتناســب مــع املتغيــرات االقتصاديــة 

محليــا وعامليــا
وتعــزي دراســات دوليــة التأخــر والعجــز العربــي عــن القيــام بإصاحــات يف 
أنظمــة التقاعــد إلــى أســباب عــّدة تتعلــق ببنيتهــا أو باألحــداث والتغيــرات 

املحليــة؛ 
وتشــير تقاريــر البنــك الدولــي إلــى أن أنظمــة التقاعــد العربيــة تغطــي 35 
باملئــة فقــط مــن الســكان، وتوصــي بضــرورة اتخــاذ إجــراءات جديــة إلصــاح 
ــدول  ــن يف ال ــل أن يفــوت األوان؛ فأعــداد املتقاعدي ــة قب اخلطــط التقاعدي

العربيــة يف تزايــد مســتمر.
ــوق ســن الـــ65(  ــإن أعــداد املســنن )ف ــر األمم املتحــدة، ف وبحســب تقاري
يف املنطقــة العربيــة ســتتجاوز أعــداد األطفــال )حتــت ســن الـــ15( بحلــول 
ــة  ــا تراجــع معــدالت اخلصوب ــك لعــدة أســباب منه ــود ذل عــام 2050، ويع
والــوالدات وارتفــاع متوســط األعمــار يف دول مثــل لبنــان وتونــس واجلزائــر 

واألردن والســعودية والكويــت وغيرهــا.
ويشــير البنــك الدولــي إلــى أن ارتفــاع أعــداد املســنن هــذا ســيضع الــدول 
العربيــة يف مواجهــة كــوارث متســارعة تعصــف بأنظمتهــا التقاعديــة وتدفــع 

بهــا يف اجتــاه عــدم القــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا.
ويقــول غوســتافو دمياركــو، مســؤول الرواتــب التقاعديــة يف البنــك الدولــي 
يف مقابلــة مــع بــي بــي ســي عربــي، إن شــيخوخة الســكان ســتفرض حتديــات 
جديــدة علــى أنظمــة التقاعــد العربيــة "املنكوبــة أصــا" إذ ســيتوجب علــى 

الســكان العمــل لســنوات أطــول ورفــع ســن التقاعــد.
وأضــاف: "هــذه التحديــات ســتتضاعف يف بعــض الــدول العربيــة التــي 
يرتفــع فيهــا عــدد ســكان الريــف؛ كمــا يف املغــرب علــى ســبيل املثــال، وذلــك 
ألن تصميــم األنظمــة التقاعديــة لــم يــَن بطريقــة جيــدة تشــمل ســكان 

املناطــق الريفيــة والعاملــن يف قطــاع الزراعــة أو القطــاع اخلــاص".
علما أنه ال توجد أنظمة تقاعد رسمية حكومية يف بعض الدول األخرى. 

تركــز أنظمــة املعاشــات التقاعديــة يف جميــع أنحــاء العالــم علــى ضمــان 
مســتوى أساســي مــن الدخــل عنــد التقاعــد )وظيفــة الكفايــة( و / أو ضمــان 
احلــد األدنــى مــن اســتبدال دخــل مــا قبــل التقاعــد )وظيفــة التأمــن(. 

وبشــكل عــام، 
ليكــون دخــل نظــام التقاعــد هــو املصــدر الوحيــد للدخــل، ال ســيما بــن 

العمــال ذوي الدخــل املتوســط واملرتفــع.

مشاكل أنظمة التقاعد العربية:
ست مشاكل عامة تتعلق بأنظمة التقاعد يف املنطقة: 

- الوعد باملعاشات التقاعدية كبير وال ميكن حتمله يف املستقبل. 
- املخططات غير مستدامة ماليا؛ 

غيــر  تشــوهات  حــدوث  إلــى  ســيئ  بشــكل  املصممــة  القواعــد  تــؤدي   -
واالدخــار؛  العمالــة  توفيــر  قــرارات  يف  ضروريــة 

- املخططات مجزأة واإلدارة ضعيفة ومكلفة؛ 
- معــدالت التغطيــة متواضعــة ، مــع وجــود فجــوات كبيــرة بــن العاملــن 

حلســابهم اخلــاص ويف املناطــق الريفيــة؛ 
- هيــاكل احلوكمــة ليســت مصممــة لضمــان إدارة األمــوال مبــا يحقــق 

اخلطــة. ألعضــاء  الفضلــى  املصلحــة 
يف  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  يف  التقاعــد  أنظمــة  تســتهدف 
املتوســط، معاًشــا تقاعدًيــا للعاملــن يف وظائــف كاملــة مبــا يقــرب مــن 80 
باملائــة مــن األربــاح قبــل التقاعــد. هــذا أعلــى بكثيــر مــن وعــد التقاعــد يف 
24 دولــة ذات دخــل مرتفــع مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
)OECD(، يف 10 دول يف أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى، و 9 دول 
ــدالت  ــث متوســط مع ــي ، حي ــة البحــر الكاريب ــة ومنطق ــكا الاتيني يف أمري

اســتبدال املعاشــات التقاعديــة 57 نســبه مئويــة 
تظهــر التوقعــات املاليــة أن التدفــق املســتقبلي للمعاشــات التقاعديــة قــد 
ــي. هــذا  ــي اإلجمال ــاجت املحل ــن الن ــى 80-90 % م يصــل يف املتوســط إل
غالبــا مــا يكــون أكبــر مــن الديــن احلكومــي التقليــدي. حتــى يف حالــة وجــود 
يتــم اســتنفادها يف  أن  ، فمــن املحتمــل  احتياطيــات معاشــات تقاعديــة 

ــك. غضــون 10 ســنوات أو نحــو ذل
يتعــن علــى البلــدان التــي تفكــر يف إصــاح نظــام املعاشــات أن تفــرق بــن 

ــى مســتوين:  مناقشــات السياســات عل
)أ( املبــادئ واألهــداف العامــة لنظــام املعاشــات التقاعديــة و )ب( آليــات 

التنفيــذ.
التركيبة الدميغرافية للمنطقة العربية:

تتســم التركيبــة الدميغرافيــة للمنطقــة العربيــة بأنهــا شــابة حيــث متثــل 
ــي 62.677 مــن  ــى 64 ســنة حوال ــة مــن ســن 15 إل ــة العمري نســبة الفئ
إجمالــي ســكان املنطقــة البالــغ عددهــا حوالــي 436,080,728، كمــا يبلــغ 
متوســط معــدل النمــو الســكاني للمنطقــة حوالــي 2.54 % ســنوًيا، إال أن 
االجتاهــات الشــائعة يف جميــع البلــدان العربيــة تشــير إلــى أن معــدالت 
اخلصوبــة آخــذة يف التناقــص وارتفــاع متوســط العمــر املتوقــع. ســيبدأ 
الســكان املســنون يف النمــو بشــكل أســرع مــن الســكان الشــباب، ممــا يضغــط 

ــى ماليــة معاشــات التقاعــد العامــة )وأنظمــة التأمــن الصحــي(. عل
علــى مــدى الســنوات اخلمــس والعشــرين القادمــة، مــن املتوقــع أن ينمــو 
الســكان املســنون يف املنطقــة العربيــة مبــا يقــارب 4.61 % ســنوًيا بينمــا 

ينمــو إجمالــي الســكان بنســبة 1.95 %.
ال ينبغــي أن تكــون هــذه العوامــل الدميوغرافيــة ســبًبا للرضــا عــن النفــس 

لعــدة أســباب:
- أوالً، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان التوســع املســتقبلي للقــوى العاملــة 
ســيرافقه توســع يف التوظيــف يف القطــاع الرســمي، وبالتالــي، توســع يف 

الســكان املشــمولن. 
ــا، حتــى لــو حــدث هــذا، يف معظــم احلــاالت، تكــون معــدالت العائــد  - ثانًي
الضمنيــة املدفوعــة علــى االشــتراكات مــن قبــل أنظمــة املعاشــات التقاعديــة 
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مرتفعــة للغايــة بحيــث ال ميكــن حتملهــا. وملــا كان األمــر كذلــك ، فإن التوســع 
يف عــدد الســكان املشــمولن ســيؤدي إلــى تفاقــم الوضــع املالــي للصناديــق. 
ــإن أنظمــة املعاشــات  ــة الشــيخوخة، ف ــم ، وبغــض النظــر عــن عملي ومــن ث

التقاعديــة ســتواجه مشــاكل يف نهايــة املطــاف. 

إن شيخوخة السكان في المستقبل ستجعل األمور ببساطة 
أسوأ.

القوى العاملة يف املنطقة العربية:
 2020 خــال  العربيــة  املنطقــة  يف  العاملــة  القــوى  إجمالــي  يبلــغ 
)135,833,282( مبتوســط نســبة منــو حوالــي 2.12 %، قــد يــؤدي 
النمــو الســريع للقــوى العاملــة يف العالــم العربــي إلــى خلــق ظــروف تســمح 
بزيــادة معــدل منــو قاعــدة االشــتراكات يف أنظمــة املعاشــات التقاعديــة. 
ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان التوســع يف التوظيــف يف القطــاع الرســمي، 
االجتماعــي  بالتأمــن  املشــمولن  الســكان  عــدد  يف  التوســع  وبالتالــي 
العاملــة يف  للقــوى  املســتقبلي  التوســع  ســيواكب  التقاعديــة،  واملعاشــات 
العالــم العربــي. وتتســم املنطقــة العربيــة بزيــادة العمالــة يف القطــاع اخلاص، 
ممــا يشــير إلــى احلاجــة إلــى إعــادة التفكيــر يف صنــع السياســات، ال ســيما 
فيمــا يتعلــق بأســواق العمــل وإصــاح الضمــان االجتماعــي، ألن العديــد مــن 

املســتفيدين املســتهدفن يعملــون خــارج نطــاق اإلصــاح التشــريعي.
يف غيــاب طفــرة اقتصاديــة ونســب منــو اقتصــادي عاليــة، ال ميكــن إدمــاج 

املايــن يف ســوق العمــل.
تتســم أســواق العمــل يف العالــم العربــي بأنهــا غيــر منظمــة كفايــة خاصــة يف 
وجــود قطــاع كبيــر غيــر رســمي )Informal(. ميكــن تعريــف هــذا علــى أنــه 
نقــص يف تغطيــة الضمــان االجتماعــي، وعــادة مــا ُيفهــم علــى أنــه معاشــات 
تقاعديــة أو، يف حالــة عــدم وجــود نظــام معاشــات، علــى أنــه تأمــن صحــي.

القطاع غير الرسمي كبير ومتوسع )يشكل ما بن 42 و 91 %(:
متيــل االقتصــادات الغنيــة باملــوارد والوفــرة يف العمالــة إلــى حتقيــق معــدالت 

عاليــة مــن الســمة غيــر املنظمــة، حيــث ال تســاهم حصــة القــوى العاملــة يف 
الضمــان االجتماعــي )66-73 %( وحصــة العمالــة الذاتيــة مــن إجمالــي 

العمالــة )32--91 %( منهــا حوالــي 19 % يعملــون يف القطــاع الزراعــي
الشــيخوخة  معاشــات  هــي  شــيوًعا  األكثــر  البرامــج  املحــددة(.  )املنفعــة 
والعجــز والورثــة. بعــض البلــدان لديهــا مزايــا إلصابــات العمــل واألمــراض 
املهنيــة واملــرض واألمومــة والعــاوات العائليــة والبطالــة. تختلــف خصائــص 
التصميــم والتغطيــة )مبوجــب القانــون واملمارســة( علــى نطــاق واســع يف 
مختلــف البلــدان يف املنطقــة. إنفــاق املعاشــات التقاعديــة مرتفــع ، واملزايــا 
لتحســن حوكمــة  كبيــر  ، وهنــاك مجــال  والتغطيــة منخفضــة   ، ســخية 

مؤسســات الضمــان االجتماعــي وإدارات املعاشــات التقاعديــة.
ــن 10 و 70 يف  ــدان )ب ــن البل ــة ب ــر يف معــدالت التغطي ــن كبي ــاك تباي هن
املائــة مــن القــوى العاملــة( يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة هيــكل ســوق العمــل )علــى 
ســبيل املثــال، القطــاع العــام أو اخلــاص(. يف ليبيــا، علــى ســبيل املثــال، 
معــدالت التغطيــة مرتفعــة )أكثــر مــن 70 % مــن القــوى العاملــة( ألن 
الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة تعمــل يف القطــاع العــام أو الشــركات 
منخفضــة  التغطيــة  معــدالت  املغــرب،  يف  املقابــل،  يف  للدولــة.  اململوكــة 

بالنســبه للقطــاع الزراعــي )حوالــي 20 % مــن القــوى العاملــة(.
ــاج  ــة محــدودة، وحتت ــإن احتمــاالت توســيع معــدالت التغطي بشــكل عــام، ف
احلكومــات إلــى التفكيــر بشــكل خــاق يف آليــات حمايــة الدخــل املســن 

للفئــات الســكانية الضعيفــة.
تتأثــر بشــدة باخلطــوات  البلــدان ميكــن أن  العامليــة أن  التجربــة  تظهــر 
اجلريئــة التــي يتخذهــا اجلــار القريــب. لــذا، فــإن اجلهــود التــي تبذلهــا دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي لتطويــر مناقشــة مشــتركة حــول كيفيــة إصــاح 

ــة. ــدة للغاي ــا ميكــن أن تكــون مفي أنظمته
جميــع البلــدان يف املنطقــة العربيــة باســتثناء لبنــان لديهــا نــوع مــن برامــج 
املعاشــات التقاعديــة ملوظفــي القطاعــن العــام واخلــاص )مت وضــع نظامــن 
ــع أوالً  ــى أســاس الدف ــة عل ــة املحــددة املمول ــان للمعاشــات التقاعدي يف لبن
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تجزئة أنظمة المعاشات والتأمينات االجتماعية في الدول العربية
بــأول لتغطيــة اخلدمــة املدنيــة واجليــش، لكــن العاملــن يف القطــاع اخلــاص 
ال ميكنهــم الوصــول إال إلــى برنامــج تعويــض نهايــة اخلدمــة بدفــع مبلــغ 
مقطــوع. بحيــث ال يوفــر هــذا النظــام للمســتفيدين احلمايــة الكافيــة. توجــد 
برامــج إلصابــات العمــل للعاملــن يف القطــاع اخلــاص يف جميــع دول املنطقة 
باســتثناء أربــع دول )الكويــت وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة وفلســطن(.

أكثــر مــن نصــف دول املنطقــة ليــس لديهــا أي برامــج تأمــن اجتماعــي 
ــة أو اإلعانــات العائليــة، وإن كانــت مؤخــراً حتــاول مملكــة البحريــن  للبطال

اســتحداث نظــام التأمــن ضــد التعطــل.
يف املغرب، يضم قطاع التقاعد ثاثة أنظمة تكميلية واختيارية:

■ الصندوق املهني املغربي للتقاعد لفائدة أجراء القطاع اخلاص؛
اخلــاص  التقاعــد  رواتــب  ملنــح  اجلماعــي  للنظــام  التكميلــي  النظــام   ■
العــام؛ النظــام   - التقاعــد  رواتــب  ملنــح  اجلماعــي  النظــام  مبنخرطــي 

لفائــدة  للتقاعــد  املغربــي  الصنــدوق  يســيره  الــذي  "التكميلــي"  نظــام   ■
والعســكرية. املدنيــة  املعاشــات  نظاَمــْي  منخرطــي 

يتميــز نظــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي CNSS بتغطيــة أكبــر 
قطــاع مــن القــوى العاملــة حيــث أنــه يســتطيع تغطيــة القطــاع احلكومــي 
وحصــر القطــاع اخلــاص، كمــا أن هــذا النظــام طــور مــن نفســه وانفتــح 
علــى التعاضديــات وشــركات التأمــن. كمــا أن املعاشــات املدنيــة آخــذة يف 
التدهــور. كمــا ميتلــك املغــرب نظــام صنـــــدوق اإليــداع والتدبيـــر لاحتيــاط 
RCAR الــذي بلــــــغ حيــــــز االدخــار املســــــير مـــن طـــرف صنـــــدوق اإليــداع 
والتدبيـــــر لاحتيــاط مــا مجموعــه 151مليــار درهــــــم )16.3 مليار دوالر( 
خــال عــام 2020 أي مــا يفـــــوق ثلــث احتياطــــــات صناديق التقاعد علــــــى 

الصعيـــــد الوطنــي.
كمــا تقــوم احلكومــة املغربيــة حاليــاً، مــن خــال اللجنــة الوطنيــة )ذات 
التركيبــة الثاثيــة: احلكومة-النقابات-رئاســة االحتــاد العــام للمقــاوالت( 
التــي يرأســها رئيــس احلكومــة بإصــاح نظــام التقاعــد اخلــاص بهــا وتقــوم 

ــن: ــى محورْي عل
■ نظــام ثنائــي األقطــاب يشــكل إطــار اإلصــاح الشــامل للقطــاع يقــوم علــى 
إحــداث قطــب خــاص بالقطــاع العــام وقطــب للقطــاع اخلــاص )الذي ســيقوم 

بتوســيع التغطيــة لتشــمل غيــر األجــراء( ؛
■ إصاح معياري مستعجل لنظام املعاشات املدنية.

ــات التقاعــد والشــيخوخة هــى أدوات اســتثمارية  ــإن تأمين ويف اإلمــارات، ف
ــات التقاعــد  ــة لتأمين ــغ حجــم األقســاط املكتتب ــث بل ــع اجتماعــي، حي بطاب
والشــيخوخة وتعويضــات العمــال 470 مليــون درهــم يف عــام 2018، وهــي 
ذات أهميــة كبيــرة يف بنــاء املجتمــع واســتقراره وتســهم بشــكل حيــوي يف 
عمليــة النمــو االقتصــادي واالجتماعــي، كذلــك تعــد قنــاة رئيســية لتجميــع 
املدخــرات الوطنيــة وميكــن اســتخدامها يف مشــاريع اســتثمارية تعــود بالنفــع 

علــى املجتمــع واالقتصــاد يف آن واحــد.
دبــي«،  »التقاعــد يف  برنامــج  عــام 2020،  دبــي  أطلقــت حكومــة  وقــد 
املوجــه إلــى املتقاعديــن، والــذي ميتــاز بتنافســيته العامليــة، يف إطــار تعزيــز 
مكانــة اإلمــارة كوجهــة مفضلــة للجميــع للزيــارة والعيــش فيهــا، مبــن فيهــم 

املتقاعــدون، املقيمــون يف الدولــة أو املقبلــون علــى التقاعــد يف العالــم.
ويعــد هــذا البرنامــج األول مــن نوعــه يف املنطقــة لألجانــب الذيــن تزيــد 
أعمارهــم علــى 55 عامــاً، ويوفــر للمقيمــن يف الدولــة ممــن بلغــوا ســن 
التقاعــد، واملســنن يف جميــع أنحــاء العالــم، فرصــة االســتمتاع بأســلوب 

ــي.  ــد يف دب ــاة فري حي
ــر واملتطلبــات اخلاصــة بهــذا البرنامــج  وســوف يحصــل املســتوفون للمعايي
ــة للتجديــد كل خمــس ســنوات، عنــد توفــر أحــد  علــى تأشــيرة تقاعــد قابل
املتطلبــات التاليــة: أن يكــون لديــه دخــل شــهري قــدره 20 ألــف درهــم 
أو  التقاعديــة،  املعاشــات  أو  االســتثمارات  مــن  يكتســبه  دوالر(   5500(
ميتلــك بحســابه مليــون درهــم )275 ألــف دوالر(، أو لديــه عقــارات يف دبــي 

بقيمــة مليونــي درهــم )550 ألــف دوالر(.
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وأســتهدف البرنامــج يف مرحلتــه األولــى املقيمــن يف الدولــة ممــن عملــوا يف 
دبــي ألكثــر مــن عشــر ســنوات وبلغــوا ســن التقاعــد،

وبلغــت األقســاط املكتتبــة لتأمينــات التقاعــد والشــيخوخة 117 مليــون 
ــي األقســاط لفــرع التأمــن  ــوازي مــا نســبته 1 % مــن إجمال درهــم مبــا ي
ــة  ــة التأميني ــى األشــخاص وتكويــن األمــوال، وتســاهم يف تقــدمي احلماي عل
لألفــراد املتقاعديــن لتوفيــر حيــاة كرميــة بعــد التقاعــد وبالتــوازي مــع املنافع 

ــة. ــات االجتماعي ــة مــن نظــم املعاشــات والتأمين املتحصل
قطاع التأمن

"في العالم العربي فقط .. التأمين على اإلنسان اختياري .. 
والتأمين على السيارات إجباري !" جالل عامر
ــن  ــي 1.75 % م ــة حوال ــة بنســبة ضئيل يســاهم قطــاع التأمــن يف املنطق
النــاجت املحلــي اإلجمالــي. ال يوجــد بلــد لديــه أســواق معاشــات متطــورة 
ــكات والتأمــن  ــى املمتل ــة األصــول بالتأمــن عل ــق غالبي ــد، وتتعل بشــكل جي
ضــد احلــوادث، وبالتالــي يتــم اســتثمارها يف أدوات ســائلة قصيــرة األجــل. 
مت تطويــر وتنظيــم قطــاع التأمــن علــى احليــاة بشــكل أفضــل يف بعــض 
البلــدان العربيــة مثــل املغــرب، حيــث تبلــغ أقســاط التأمــن علــى احليــاة 
45.03 % مــن اإلجمالــي. يف البلــدان التــي تتطــور فيهــا تأمينــات احليــاة 
خاصــة  تقاعديــة  معاشــات  تقــدمي  التأمــن  لشــركات  ميكــن  والتقاعــد 

طوعيــة والتنافــس علــى إدارة صناديــق التقاعــد العامــة. 
التأمــن  نتــاج التفاقيــة  بكــره" هــي  "معــاش  وثيقــة  اُصــدرت  ويف مصــر، 

البنكــي بــن شــركة مصــر لتأمينــات احليــاة والبنــك األهلــي املصــري وهــي 
وثيقــة متميــزة وفريــدة مــن نوعهــا ولهــا العديــد مــن املميــزات التــي جتعلهــا 
أحــد أهــم احللــول واملنتجــات التأمينيــة التــي تتوافــر يف الســوق ملــا بهــا 
مــن مميــزات ال توجــد يف أي وثيقــة أخــرى، حيــث تتناســب مــع احتياجــات 
العمــاء املختلفــة والتــي يتــم حتديدهــا اســتناداً إلــى قدراتهــم واختياراتهــم 
وخططهــم املاليــة و يتمكــن العمــاء مــن إصــدار الوثيقــة مببلــغ تأمينــي يبــدأ 
ــة،  ــه كحــد أقصــى للوثيق ــف جني ــى 60 أل ــى إل ــه كحــد أدن مــن 500 جني
ومتنــح العمــاء احلريــة التامــة يف اختيــار مــدة البرنامــج التأمينــي اخلــاص 

بهــم.
خالصــة: لتأمينــات التقاعــد والشــيخوخة؛ دور رئيســي يف حمايــة األفــراد 
واملمتلــكات مــن حيــث ضمــان الوفــاء بااللتزامــات حلملــة وثائــق التأمــن 
فضــاً عــن دورهــا االســتثماري يف جتميــع املدخــرات الوطنيــة وتنميتهــا 
واســتثمارها األمثــل مبــا يتفــق ومتطلبــات تلــك الصناعــة وتدعيــم التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة يف أي دولــة.
إذا كان تأمــن مدخــول "معقــول" للمتقاعديــن ضــرورة وركيــزة أساســية 
عاتــق  علــى  فقــط  يقــع  ال  تطبيقهــا  فــإن  املالــي،  الشــمول  منظومــة  يف 
احلكومــات؛ فالتجــارب العامليــة أثبتــت جناعــة وقــدرة شــركات التأمــن علــى 
توفيــر تغطيــات علــى احليــاة )التكافــل العائلــي( واملــرض والعجــز، ويف نفــس 
الوقــت القــدرة علــى توفيــر أوعيــة اســتثمارية )Pensions funds( تصبــح 

ــا للمتقاعديــن. مــع مــرور الزمــن دخــاً أساســًيا أو إضافًي

المصادر:
- البنك الدولي

- تقرير: االجتاهات والتحديات وخيارات اإلصاحات يف أنظمة التقاعد العربية
- تقرير: املعاشات التقاعدية يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا حان وقت التغيير

األمانة العامة

برامج التأمين االجتماعي في الدول العربية
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التأمينات الجزائرية يف مواجهة جائحة كوفيد املستجد
Les assurances algériennes face au Covid 19

أحــدث ظهــور جائحــة كورونــا املســتجد تغييــرا جذريــا يف 
العــادات االجتماعيــة واألمنــاط املعيشــية، كمــا أثــر بشــكل 
عميــق علــى النشــاطات االقتصاديــة وحتــركات األشــخاص. 
وعليــه، كانــت ســنة 2020 مرادفــا لقلــق حقيقــي للحــكام 
والصحــة  بالوقايــة  املكلفــة  والدوليــة  الوطنيــة  واملنظمــات 
ــم  ــروس ل ــق بفي ــر يتعل ــى أن األم ــود الســبب إل ــة، ويع العمومي
يســبق أن شــهدت لــه البشــرية مــن مثيــل. كمــا أن حجــم هــذه 
ــدم  ــق بع ــا تعل ــم، ســيما م ــز العال ــذي مي اجلائحــة والوضــع ال
اســتعداده ملواجهــة هــذه الظاهــرة، يشــير بطريقــة أو بأخــرى 
إلــى تعّقــد املخاطــر الصحيــة التــي تكــون البشــرية ُعرضــة 
لهــا،يف أماكــن مــا فتئــت تكتســي طابعــا حضريــا وتترابــط 
باســتمرار.  وقــد أحــرز الطــب والبحــوث التــي مت إجنازهــا 
ــزا  ــذ زمــن األنفلون ــك من ــا مذهــا، وذل يف هــذا املجــال تقدم
اإلســبانية واآلســيوية التــي انتشــرت يف القــرن املاضــي، كما مت 
عــاج العديــد مــن األمــراض املعديــة مــن خــال إنتــاج لقاحــات 

وتطبيــق إجــراءات وقائيــة مناســبة.
ومــع ذلــك، فــإن تفاعــل املتدخلــن يف احليــاة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة باملناطــق الكثيفــة والواســعة النطــاق يف نفــس 

الوقــت، ينتــج تأثيــرا مضاعفــا لــكل األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق االنســان 
النشــاط  أن يضــع  الوضــع  هــذا  ومــن شــأن  واحليــوان ومختلــف األجســام.  
ــف  ــط توق ــة، حتــت ضغ ــة جــد عالي ــى حركي ــوم عل ــوم الي ــذي يق االقتصــادي، ال
ســلم القيــم، لكــن بدرجــات متباينــة. ومــن ثم،تؤثــر جائحــة كوفيــد 19 علــى 
ــة بشــكل مهــم، إذ  ــى غــرار الســياحة، النقــل واألنشــطة الترفيهي الصناعــات، عل
تتوقــف علــى مــدى تبعيتهــا لعاملــي احلركيــة والوجــود الفعلــي لألشــخاص. لكــن 
بالنســبة للنشــاطات األخــرى )مثــل اخلدمــات( فقــد كانــت اجلائحــة مبثابــة محفــز 
ــاج  ــى صعيــدي اإلنت ــة، عل لتحــول أمنــاط األعمــال نحــو اســتخدام واســع للرقمن
والتوزيــع.إن نشــاط التأمــن، الــذي ال يــزال يعتمــد بنســبة كبيــرة علــى نقــاط البيــع 
ــر اجلائحــة بطــرق مختلفــة. فبالنســبة لألســواق املتقدمــة  ــة، تعــرض لتأثي املادي
النمــو، فقــد تأثــرت مــن حيــث النتائــج وذلــك بســبب تعرضهــا خلســائر مســتمرة، 
ولكــن أيضــا، ويف املقــام األول، جراءضعــف العائــدات املاليــة، وبالنســبة لألســواق 
األخــرى، ســجلت أحجــام املدفوعــات فيهــا انخفاضــا معتبــرا. يف اجلزائــر، فــإن 
قطــاع التأمينــات، الــذي كان قــد اســتهل عمليــة بيــع عبــر شــبكة اإلنترنــت لبعــض 
خاصــة  بصعوبــات  الصحيــة  األزمــة  تسييرانعكاســات  عليــه  تعــن  املنتجــات، 
بالنظــر إلــى طبيعــة القطــاع املذكــور.  للوقــوف علــى مــدى تأثيــر جائحــة كورونــا 
علــى نشــاط املَُؤَمنــن اجلزائريــن، مــن املفيــد محاولــة التعــرف، مــن جهــة، علــى 
الصعوبــات التشــغيلية أو التنفيذيــة وحتديــد املخاطــر التــي قــد ُتســفر عنهــا، ومــن 
جهــة أخــرى، صياغــة بعــض التدابيــر التــي مــن شــأنها أن تكــون مبثابــة وســائل 

ــة بتجــاوز نقــاط الضعــف احلاليــة لســوقنا الوطنــي للتأمينــات. كفيل
1. الصعوبات التشغيلية أو التنفيذية

1.1 النشاط التقني
1.1.1 رقم األعمال

إلــى انخفــاض رقــم أعمــال نشــاط  تشــير التوقعــات اخلتاميــة لعــام 2020 
التأمينــات بنحــو 6 %. يف هــذا اخلصــوص، تســببت األزمــة الصحيــة مبــا ال 
ــة لشــركات  ــى مســتوى الشــبكات التقليدي ــات عل ــدع مجــاالً للشــك يف اضطراب ي
التأمــن، بفعــل اإلجــراءات التــي قررتهــا الســلطات العموميــة والقيــود املفروضــة 
علــى التنقــل داخــل الواليــات وفيمــا بينهــا. لكــن انخفــاض رقــم األعمــال يرتبــط 

أيضــا بالظــروف التــي ميــر بهــا االقتصــاد الوطنــي منــذ قرابــة ســت ســنوات، 
وهــذا األخيــر توقــف بدرجــة كبيــرة طــوال هــذه الفتــرة علــى االنخفــاض املســتمر 
رة، ونتيجة لذلك، شــهد النمــو االقتصادي  ملســتوى أســعار منتجــات الطاقــة املَُصــدَّ
تباطــؤا حــادا. وعلــى هــذا األســاس، تأثــرت االســتثمارات العموميــة اخلاصــة 
مبشــاريع الهيــاكل األساســية وكــذا واردات الســلع املنتجــة واالســتهاك املُســتدام، 
ســيما الســيارات، بشــكل ملحــوظ جــراء انخفــاض املــوارد اخلارجيــة. و يرتبــط 
نشــاط التأمــن علــى املمتلــكات بشــكل كبيــر بهاتــن املجموعتــن، وبالتالــي نعتقــد 
أنــه مــن اإلنصــاف اعتبــار انخفــاض املســتحقات املمنوحــة يف شــعبة التأمــن علــى 
الســيارات، البنــاء والبضائــع البحريــة، أيضــا كنتيجــة لهــذا الظــرف االقتصــادي 
غيــر املناســب. كمــا أن فــرض ضريبــة ملكافحــة التلــوث علــى مســتحقات التأمــن 
علــى الســيارات ســنة 2020، كان أيضــا مــن بــن العوامــل التــي أثــرت ســلبا علــى 
ــة مــن قبــل شــركات التأمــن اجلزائريــة خــال نفــس  حجــم املســتحقات املحصل

الفتــرة. ظلــت رســوم املطالبــات علــى محفظــة التأمــن يف الســوق مســتقرة
2.1.1  اخلسائر 

خافــا لرقــم األعمــال، ظلــت تكاليــف اخلســائر ثابتــة بالنســبة للتأمــن علــى 
األشــخاص، فيمــا عرفــت حتســنا يف الشــعب املتعلقــة باألضــرار. إضافــة إلــى 
ذلــك فــإن انخفــاض نظــام العمــل بفعــل إجــراءات احلجــر وتقلــص حركــة تنقــل 

األشــخاص بــرا وجــوا وبحــرا، أدى إلــى انخفــاض وتيــرة احلــوادث.
ــاة  ــى احلي ــات عل ــى التأمين ــرا ملموســا عل ــا أن يحــدث تأثي ويف حــن كان متوقع
واالدخــار التــي تغطــي نفقــات العــاج ومنحــة الوفــاة املســتحقة لــذوي احلقــوق، 
بينــت النتائــج املتوقعــة عنــد اإلقفــال اســتقرارا ملحوظــا، ميكــن تفســيره مــن 

ــة عوامــل:  خــال ثاث
- املستشفيات العمومية قامت بتغطية جزء كبير من التكفل الطبي.

بهــا مــن قبــل  التكفــل  العموميــة، مت  النفقــات الطبيــة خــارج املستشــفيات   -
بالتالــي،  إضــايف.  تأمــن  مــن  مســتفيدين  مجملهــم  يف  يكونــوا  لــم  مرضــى 
وبالنظــر إلــى الضعــف املســجل يف مجــال ســوق التأمــن الصحــي اخلــاص أو 
الشــخصي،وحدهم املنخرطــون يف التعاضديــات االجتماعيــة أو املســتفيدين مــن 
ــي مت اكتتابهــا مــن طــرف أصحــاب العمــل،  ــات اخلاصــة باملجموعات،الت التأمين

مــن كان بوســعهم طلــب دعــم التأمينــات االقتصاديــة. 

حاج محمد سبع
Hadj Mohamed SEBA

الرئيس التنفيذى للشركة 
 CCR المركزية العادة التأمين
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مقاالت

ــم،  ــن له ــن املّؤم ــاج وعــدد محــدود م ــات الع ــا هــو احلــال بالنســبة لنفق - مثلم
وحدهــم  الصحــة،  أو  باحلــوادث  الصلــة  ذات  الفرديــة  بالصيغــة  املشــتركن 
األشــخاص املســتفيدون مــن عقــود جماعيــة، مــن حتصلــوا علــى مســتحقات 

التأمــن علــى احليــاة املقدمــة مــن طــرف شــركات التأمــن.
3.1.1 الشروط التعاقدية 

تعرضــت شــركات التأمــن عبــر العالــم لضغــوط كبيــرة، بغــرض تغطيــة اخلســائر 
الناجتــة عــن غلــق املؤسســات والشــركات التــي تســتقبل اجلمهــور، والتــي قررتهــا 

الســلطات يف عــدة دول، تطبيقــا للحظــر الشــامل املفــروض علــى الســكان.
مبوجــب  مشــروطة  املاليــة  اخلســائر  تغطــي  التــي  الضمانــات  اســتخدام  إن 
عقــود التأمــن علــى األضــرار، بوقــوع اخلطــر األساســي املّؤمــن عليــه )حرائــق، 
تلــف اآلالت...(، وقــد أفــرز هــذا الشــرط نزاعــات قضائيــة بــن املّؤمــن عليهــم 
ــة،  ــج هــذه النزاعــات حســب كل حال ــف نتائ واصحــاب شــركات التأمــن.  وتختل
غيــر أنــه ينبغــي اإلشــارة أن شــركات التأمــن اجلزائريــة عمومــا لــم تواجــه أعبــاء 
ثقيلــة للخســائر. فقــد اتخــذت شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن اجلزائريــة، يف 
وقــت مبكــر للغايــة )يف بدايــة الوبــاء(، االحتياطــات الازمــة مــن خــال إدراج بنــود 
ــق  ــرات الناجمــة عــن تفشــي جائحــة كورونا،مــن الوثائ صريحــة الســتبعاد التأثي
واالتفاقيــات اخلاصــة بإعــادة التأمــن التــي يتــم تســويقها، خاصــة يف شــعبة 

األضــرار.
2.1 النشاط املالي

األصــول  ســيولة  علــى  متبايــن  لكنــه  ملموســا  أثــرا  كورونــا  جائحــة  أفــرزت 
التأمــن. لشــركات  املاليــة  واالســتثمارات 

1.2.1السيولة
إن حجــم الســيولة لــدى شــركات التأمــن، مبعنــى قدرتهــا علــى تســديد اخلســائر 
يف اآلجــال املحــددة يف العقــود، تتحــدد أساســا وفــق ثاثــة معاييــر أساســية: 
رقــم األعمــال، املبالــغ املســتحقة لــدي املّؤمــن عليهــم وإيــرادات االســتثمار، حيــث 
أن ماحظــة تطــور هــذه املعاييــر الثاثــة خــال ســنة 2020، يوضــح يف نفــس 
الوقــت انخفاضــا لرقــم األعمــال بنســبة 16 باملائــة وارتفاعــا يف املبالــغ املســتحقة 
بنســبة 10 باملائــة، وقــد قلــص هــذا االجتــاه املــزدوج نســبة ســيولة املحافــظ 

بشــكل محســوس. 
ــذي، ميكــن النخفــاض الســيولة أن تضــع شــركات التأمــن  ــى املســتوى التنفي عل

ــات: أمــام ثــاث صعوب
- بالنســبة لإلشــراف، يتــم تغطيــة االكتتــاب يف األوراق املاليــة التي متثل التزامات 

منظمــة، بالنســبة للجــزء غيــر املســترد مــن االقســاط، عن طريق حقــوق امللكية.
- أمــا بالنســبة لتســوية للمســتحقات ذات الصلــة باألضــرار فقــد يســتغرق وقتــا 

أطــول، يف ظــل انخفــاض التدفــق النقــدي.
- فيمــا يتعلــق بشــركات إعــادة التأمــن، فــإن تغطيــة اســتحقاقات أقســاط إعــادة 
التأمــن مــن شــأنها أن يســفر عــن ضغــط قــوي علــى اخلزينة،ممــا قــد يــؤدي إلــى 

اســتخدام حقــوق امللكيــة التابعــة لهــذه الشــركات.
2.2.1 االستثمارات املالية

بّينــت الظــروف املاليــة التــي ســادت يف اجلزائــر خــال ســنة 2020، نــدرة املــوارد 
الداخليــة، املرتبطــة باالنكمــاش وضعــف االدخــار البنكــي. ومــن ثم،وأمــام الطلــب 
علــى األســواق املصرفيــة واملديونيــة، شــهدت معــدالت الفائــدة منحــى تصاعديــا، 

طــوال الســنة وبالنســبة جلميــع املســتحقات.
ارتفــاع  مــن  التأمــن  شــركات  اســتفادت  مؤسســين،  مســتثمرين  وبصفتهــم 
املعــدالت قصــد حتســن عائــدات االســتثمارات املاليــة. ونتيجــة لذلــك، مكـّـن هــذا 
الوقــع اإليجابــي يف التخفيــف مــن آثــار انخفــاض املنــح، وكــذا ارتفــاع املســتحقات 

املذكــورة أعــاه. 
2. أوجه الضعف احلالية واإلجراءات املقترحة

1.2الرقمنة
ــى الوســاطة  ــر، عل ــى حــد كبي ــا هــذا وإل ــى يومن ــع منتجــات الســوق إل يقــوم توزي
التقليديــة لتســويق املنتجــات. وقــد أظهــرت األزمــة الصحيــة محدوديــة هــذا 
التنظيــم، يف مجــال احلفــاظ علــى مســتويات األنشــطة املســتهدفة واخلدمــة 

النوعيــة املناســبة املوجهــة للزبائــن. ويتجــه البيــع عبــر اإلنترنــت وتوفيــر خدمــات 
موجهــة للزبائــن مــن خــال منصــات لهــذا الغــرض، يف بعــض الــدول إلــى تكملــة 
شــبكات الــوكاالت والــوكاء العامــن والوســطاء املوجوديــن حاليــا، كمــا أن مســار 
اإلنتــاج، خصوصــا مــا تعلــق مبعاجلــة املعلومــات وتدفقهــا، ال يعتمــد إلــى اآلن مبــا 
فيــه الكفايــة علــى الُنظــم اآلليــة واملُدمجــة. يف مجــال التســيير، فــإن االجنــازات 
التــي ميكــن حتقيقهــا باســتخدام األنظمــة التــي ُتــدار فيهــا املعلومــة بالتسلســل أو 
منــاذج مســتقلة، ال تــزال تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى عاملــي الزمــن واملــكان. وقــد 
ــة التــي جتلــت مــن خــال الصعوبــات  ــا بوضــوح هــذه التبعي بينــت جائحــة كورون
ــك املتعلقــة بتدفــق املعلومــات. اســتجاب العمــل عــن  ــة وتل التشــغيلية أو التنفيذي
بعــد جزئًيــا لهــذا القيــد ، مــن خــال بإضعــاف تأثيــر احلضــور اجلســدي يف أداء 
العمليــات. و لكــن هــذه اإلســتجابة تبقــى جزئًيــا فقــط ، ألن العمــل عــن بُعــد يجــب 
أن يعتمــد يف القاعــدة ، علــى نظــام معلومــات يســمح بتوافــر البيانــات ومعاجلتهــا 
بكفــاءة. كشــفت اإلضطرابــات التــي عرفتهــا قنــوات التوزيــع التقليديــة أثنــاء الوباء 
عــن احلاجــة إلــى تســريع التحــول الرقمــي للمشــغلن العاملــن يف ســوق التأمــن.

2.2 إدارة املخاطر
ــاد ادارة  ــة اعتم ــد االقتضــاء، أهمي ــا، عن ــر عنصــر املفاجــأة جلائحــة كورون أظه
مخاطــر تشــغيلية، تقــوم علــى إحصــاء العوامــل التــي ُيحتمــل أن تعيــق العمليــات 
وتقديــر تكلفتهــا، بنــاء علــى تقييــم يســبق وقــوع املخاطــر. يتعــن أن تتخــذ اجلهــة 
املخولــة بتســيير املخاطــر قــرارا بتحمــل األخطــار أو حتويــل املحــددة منهــا، كليــا 
أو جزئيــا. ففــي حالــة جائحــة كورونــا، مــن جهــة، تعلــق األمــر بتَوقــع اللجــوء 
ــز  ــط مبراك ــذا الرب ــد، وك ــح العمــل عــن بُع ــي تتي ــة الت ــر الوســائل الضروري لتوفي
ــى  ــة عل ــه األزم ــذي ُيخشــى أن حتدث ــر ال ــإن األث ــة أخــرى، ف ــن جه ــات.  م البيان
مؤشــرات األنشــطة، ســيما مــا تعلــق باملردوديــة، يســتدعي يف املقــام األول وضــع 
نظــام لتحســن العائــدات، خصوصــا مــن خــال تقليــص نفقــات التســيير و دعــم 
قــوة مبيعــات املؤسســة واحلفــاظ علــى الرأســمال الســهمي )مثــال: عــدم توزيــع 

ــاح األســهم(. أرب
3.2 املستحقات

إن القيــود الشــديدة املفروضــة علــى النشــاطات وحركــة تنقــل األشــخاص إثــر 
احلظــر الــذي أقرتــه الســلطات بعــد تفشــي جائحــة كورونــا، قــد قلصــت بشــكل 
كبيــر قــدرة املؤسســات علــى خلــق وتوليــد تدفــق إيــرادات األنتــاج. كمــا مارســت 
ــداول، إلــى حــد أدى ببعــض  هــذه القيــود ضغوطــا علــى صناديــق رأس املــال املت
األشــخاص املّؤمــن عليهــم إلــى التأخــر يف دفــع مســتحقات التأمــن مقارنــة بآجــال 
التســديد املدونــة يف العقود.كمــا أن انخفــاض الســيولة أثــر علــى قــدرة شــركات 
التأمــن علــى تغطيــة مجمــل التزاماتهــا التــي تنظمهــا األصــول، التــي ال حتســب 

فيهــا املســتحقات التــي تقــع علــى عاتــق األشــخاص املؤمــن عليهــم.
هــذه الصعوبــات التــي تضاعفــت بفعــل انخفــاض رقــم األعمــال، التــي عانــت منهــا 
مئــات شــركات التأمــن خــال الســنة الســابقة، أدت منطقيــا ومثلمــا كان متوقعــا 
إلــى متديــد آجــال تســديد اخلدمــات للزبائــن لفتــرات أطــول. وتشــكل األصــول 
التــي متثــل التزامــات شــركات التأمــن عنصــرا أساســيا جلدارتهــا وأهليتهــا 
االئتمانيــة. وبهــدف تأمــن هــذه األخيــرة، نعتقــد أنــه مــن الضــروري حتييــد اآلثــار 
الناجمــة عــن عــدم التســديد، وذلــك مــن خــال إقامــة معاييــر مــن شــأنها أن 
تســمح بتمويــل املســتحقات غيــر املحصلــة، وذلــك عــن طريــق الرأســمال الســهمي.

خامتة
تســببت جائحــة كورونــا يف أضــرار بليغــة لقطــاع التأمينــات باجلزائــر، بانخفــاض 
ــة، غيــر أن  ــة وارتفــاع املســتحقات بنســبة 10 باملائ رقــم األعمــال بنحــو 6 باملائ
تكاليــف العمليــات والنتائــج التقنيــة علــى وجــه اخلصــوص قاومــت علــى نحــو 
أفضــل، بفضــل انخفــاض وتيــرة األنشــطة، وخاصــة حركــة الســيارات لكــن األزمــة 
بغيــة  التأمــن اجلزائريــة  مــن شــركات  لعــدد  كانــت مبثابــة محفــز  الصحيــة 
التعجيــل يف عمليــة حتولهــم إلــى الرقمنــة واالبتــكار يف مجــال املنتجــات وأفضــل 
ــى النحــو التالــي:  ــام طــرح تســاؤل عل مقاربــة جتــاه الزبائــن. جديــر بنــا يف اخلت
ــا بالنســبة لشــركات التأمــن  ــا تاريخي ــا منعطف ــة جائحــة كورون ــت جترب هــل كان

ــا بذلــك. ــأن يخبرن ــة؟ وحــده املســتقبل كفيــل ب اجلزائري
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دور تأمني محدودي الدخل )متناهي الصغر(
 يف تحقيق الشمول املالي

دكتور / طارق سيف 
أمين عام االتحاد المصري 

للتأمين - زميل معهد 
FCII التأمين القانوني بلندن

مقدمة:

التأمــن  او  الدخــل  محــدودي  تأمــن  يعتبــر 

 ”Micro - Insurance“ الصغــر  متناهــي 

أحــد األعمــدة االساســية لتحقيــق اســتراتيجية 

 ”Financial Inclusion“ املالــي  الشــمول 

تأمــن  دور  املقــال  هــذا  يف  نســتعرض  وســوف 

الشــمول  اســتراتيجية  يف  الدخــل  محــدودي 

 G20 العشــرين  ملجموعــة  ووفقــًا  املالــي. 

املالــي للشــمول  العاملــي  التحالــف  ومؤسســة 

 ”Alliance of Financial Inclusion (AFI)“.

يعــرف الشــمول املالــي بأنــه: " تعزيــز وصــول واســتخدام كافــة فئــات املجتمــع -ومبــا يشــمل الفئــات املهمشــة 
وامليســورة- للخدمــات واملنتجــات املاليــة التــي تناســب احتياجاتهــم بحيــث تقــدم لهــم بشــكل عــادل وشــفاف 

وبتكاليــف معقولة".
  Insurance Inclusion ويعتبــر حجــر الزاويــة يف حتقيــق الشــمول املالــي ومــن ثــم الشــمول التأمينــي
ــك هــي  ــي يف ذل ــد اخلطــوة األول ــات بشــكل يتصــف باملســئولية واالســتدامة وتع ــدمي هــذه اخلدم هــو تق
خطــوة مصرفيــة تتمثــل يف توافــر حســاب مدفوعــات )جــاِرٍِ أو ادخــاري( يعــد مبثابــة بوابــة للخدمــات املاليــة 

األخــرى ومنهــا التأمــن.
علــي أن أمــرا يتعــن التنبيــه إليــه وهــو أن توافــر حســاب املعامــات يف حــد ذاتــه ال ميكنــه حتقيــق  الشــمول 

التأمينــي بــدون تطويــر بنيــة أساســية فنيــة و تشــغيلية لتأمــن محــدودي الدخــل.
و وفقــاً للشــبكة الدوليــة للتأمــن متناهــي الصغــر “Micro Insurance Network” ميكــن حتديــد 
مدلــول مقطــع متناهــي الصغــر “Micro” وفقــاً لثاثــة أبعــاد مختلفــة وهــي الـعـمـــاء الـمـــستهدفون 
“Clientele” )محــدودو الدخــل(، وطبيعــة التغطيــات التأمينيــة Product )مبالــغ تأمــن وأقســاط 
ضئيلــة(،  و كذلــك عمليــة تقــدمي اخلدمــة  Process )تقــدمي اخلدمــه مــن خــال مقدمــي خدمــة، يناســبون 
طبيعــة هــذا التأمــن وقريبــن مــن العمــاء املســتهدفن(. وممــا ال شــك فيــه أن التفســير األقــرب لواقــع 
. Micro األمــر هــو اعتبــار طبقــة العمــاء املســتهدفن هــو األقــرب عمــا لتفســير مقطــع متناهــي الصغــر
ويشــمل مقدمــو اخلدمــة: شــركات التأمــن التقليديــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة NGO وهيئــات التأمــن 
التعاونــي وهيئــات التأمــن التكافلــي وهيئــات التأمــن احلكوميــة وهيئــات البريــد فيمــا بــات يعــرف بالتأمن 

".”Postassurance البريدي
1- ميكن حتديد طبيعة العماء املستهدفن وفقاً للنموذج بالشكل رقم )1( 

حيــث يتضــح أن العمــاء املســتهدفن للتأمــن متناهــي الصغــر هــي طبقــة مــن محــدودي الدخــل الذيــن 
ينتمــون غالبــاً إلــى القطــاع غيــر الرســمي )االقتصــاد غيــر املســجل بحســابات النــاجت القومــي االجمالــى( 
ويحتاجــون إلــي منتجــات تأمينيــة تناســب احتياجاتهــم، حيــث ال تشــبع منتجــات التأمــن التقليديــة حاجــات 
هــذا القطــاع الســوقي، بــل إن األمــر يتعــدى ذلــك إلــى إمكانيــة احتيــاج هــذه الطبقــة إلــى دعــم مالــي 
ــق  ــا ميكــن إجمــال املحــاور الازمــة لتحقي ــة املائمــة. ومــن هن ــة التأميني ــى التغطي ــه عل ــة حصول إلمكاني

الشــمول التأمينــي علــى النحــو التالــي: -
1- تطوير منتجات تأمن مناسبة

2- ابتكار مناذج أعمال وقنوات توزيع تسمح بالوصول إلى الطبقات املستهدفة
3- إبرام شراكات استراتيجية وآليات للدعم والرعاية املالية )عند االحتياج اليها(

4- التسعير العادل مع القدرة على حتمل سعر املنتج من قبل مستهلكيه.
5- دعم التحول الرقمي لتحسن معدالت اختراق السوق 

شكل رقم )1(: نموذج قطاعات العمالء المستهدفين لتأمين محدودي الدخل.
المصدر:

“Refaat Asr,Micro insurance in Egypt: challenges and opportunities, paring 
the road for micro-insurance in MENA Region” 1517--December, 2009, P.9.”

شكل رقم )2(
المصدر: نشرة االتحاد المصري للتأمين: التأمين   

البريدي في إطار الشمول المالي: التحديات – الفرص – نماذج االعمال – 
التجارب الدوليه(، 19 سبتمبر 2021، ص5.
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بعض املعلومات األساسية عن املعيار املحاسبي الدولي 
)IFRS 17( الجديد رقم

تقرير صادر عن األمانة العامة

نبذة تاريخية:
يف مــارس 2004، أصــدر مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة )املجلــس( 
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 4 عقــود التأمــن. كان املعيــار 
ــرض  ــا كان مــن املفت ــارًا مؤقًت ــة رقــم 4 معي ــر املالي ــي إلعــداد التقاري الدول
أن يظــل ســارًيا حتــى ينتهــي مجلــس اإلدارة مــن مشــروعه بشــأن عقــود 
التأمــن. يســمح املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 4 للكيانــات 
باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن املمارســات املحاســبية لعقــود التأمــن ، 
والتــي تعكــس متطلبــات املحاســبة الوطنيــة واالختافــات يف تلــك املتطلبــات 

، مــع مراعــاة التحســينات املحــدودة واإلفصاحــات املحــددة.
بعقــود  اخلــاص  مشــروعه  اإلدارة  مجلــس  أكمــل   ،2017 مايــو   18 يف 
التأمــن بإصــدار املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 17 لعقــود التأمــن. 
يحــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 17 محــل املعيــار الدولــي للتقارير 
املاليــة رقــم 4 ويحــدد مبــادئ االعتــراف بعقــود التأمــن وقياســها وعرضهــا 
واإلفصــاح عنهــا يف نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 17، ليجــري 

تطبيقــه اإللزامــي يف 1 ينايــر 2021
ونظــراً ملــا واجهــه املعيــار مــن انتقــادات لصعوبــة تطبيقــه يف الظــروف 
الراهنــة، يف يونيــو 2020، أصــدر مجلــس اإلدارة تعديــات علــى املعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 17 الهــدف مــن التعديــات هــو مســاعدة 
الكيانــات التــي تطبــق املعيــار ، مــع عــدم تعطيــل التنفيــذ أو التقليــل مــن 
فائــدة املعلومــات املقدمــة مــن خــال تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 

17 ليجــري تطبيقــه اإللزامــي يف 1 ينايــر 2023.
اخلصائص واألهداف:

 IFRS 17“ ســوف يلــزم املعيــار املحاســبى الدولــى رقــم 17 لعقــود التأمــن
“، الشــركات باســتخدام تقديــرات تعتمــد علــى افتراضــات حاليــة متســقة 
مــع املعلومــات الســوقية لتعكــس التوقيــت واملبلــغ والتأكــد مــن التدفقــات 

النقديــة الازمــة للوفــاء بعقــود التأمــن.
 IFRS 17 يهــدف املعيــار املحاســبى الدولــى لعقــود التأمــن رقــم 17 أو
تقــدمي معلومــات أكثــر شــفافية وجــودة مبــا يوفــر أدق رؤيــة ملســتخدمي 

القوائــم املاليــة كــي يتمكنــوا يف التوقيــت الصحيــح مــن تقييــم أثــر العقــود 
التــي تدخــل ضمــن نطــاق املعيــار علــى املركــز املالــي واألداء املالــي للشــركة؛

إلــى توحيــد االعتــراف والقيــاس لعقــود التأمــن، مــا بــن  كمــا يهــدف 
االقتصاديــات املختلفــة حــول العالــم لكــي تظهــر بالقيمــة العادلــة، ممــا 
ميكــن املســتثمرون حــول العالــم مــن قــراءة وحتليــل البيانــات املاليــة مــن 
منظــور واحــد، لتفــادي حــدوث اضطرابــات ماليــة تكــون شــركات التأمــن 

جــزءاً منهــا أو ســبباً فيهــا.
مبوجــب IFRS 17 مت تطويــر العــرض إليــرادات األقســاط غيــر املكتســبة 
واالحتياطــات الســارية واملخصصــات الفنيــة حتــت التزامــات عقــود التأمن، 
والتــي متثــل تدفقــات نقديــة مســتقبلية ملقابلــة التعويضــات واملطالبــات 
حلملــة الوثائــق مــن عقــود التأمــن الســارية، والتــي يتــم عرضهــا يف قائمــة 

املركــز املالــي.
ويرتكــز املعيــار املحاســبي اجلديــد علــى فكــرة جتميــع عقــود التأمــن بنــاء 
علــى أرباحهــا أو خســائرها املتوقعــة، مــع منــع إجــراء أي مقاصــة بــن 
أربــاح وخســائر العقــود، وذلــك ســوف يعــزز مــن عدالــة وشــفافية املعلومــات 
املقدمــة ويســلط الضــوء علــى ضــرورة تطويــر أو تكويــن مزيــد مــن األقســام 

واإلدارات بالشــركة.
وهكــذا أصبحــت مكونــات قيــاس إلتزامــات التأمــن املحوريــة هــى هامــش 
اخلدمــة التعاقديــة الــذي ســيصور األربــاح غيــر املحققــة علــى مــدى فتــرة 
التغطيــة، فقــد اهتــم املعيــار بضــرورة وجــود مقابــل ملخاطــر التأمــن املهمــة 
ُمقــاس بشــكل صريــح وإلزامــي ضمــن مكونــات قيــاس تلــك االلتزامــات، 
وهــذا املقابــل ســنعبر عنــه مبصطلــح تعديــل املخاطــر، والــذي ســيصور 
املقابــل الــذي تفرضــه الشــركة نظيــر حتملهــا املخاطــر غيــر املاليــة الناشــئة 
عــن العقــود، ممــا ســيوفر معلومــات أكثــر جــودة حــول رؤيــة الشــركة لألعبــاء 

االقتصاديــة التــي تتحملهــا نتيجــة مخاطــر التأمــن تلــك.
وتلــك املخاطــر ســوف يتــم توزيعهــا علــى مــدى فتــرة التغطيــة، وآليــة توزيــع 
هــذه املخاطــر ســوف تعكــس مــدى احترافيــة الشــركة يف إدارة تخفيــف تلــك 
املخاطــر علــى مــدى فتــرة التغطيــة، وبالتالــي أصبــح ســها حتديــداًَََََ إلــي أي 
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ــة ومصــادر  ــة املقدم ــات التأميني ــع اخلدم ــاح الشــركة م ــدى تتناســب أرب م
تلــك األربــاح، وكذلــك حتديــد مــا إذا كان املقابــل الــذي تفرضــه الشــركة 

نظيــر حتمــل املخاطــر غيــر املاليــة يناســب حجــم هــذه املخاطــر أم ال.
إن املعيار 17 يطبق على ثاثة أنواع من العقود، وهي:

- عقود التأمن التي تصدرها شركات التأمن.
- عقود إعادة التأمن التي حتتفظ بها.

تصدرهــا،  التــي  االختياريــة  املشــاركة  ميــزات  ذات  االســتثمار  عقــود   -
ــود التأمــن، وهــذا النطــاق  ــون الشــركة مصــدرة أيضــا لعق شــريطة أن تك
يعــد نطاقــا واســعا يؤثــر يف شــركات التأمــن املصــدرة لعقــود التأمــن، 
وكذلــك املســتفيدون مــن عقودهــا يف جميــع القطاعــات والصناعــات )حاملــو 

الوثائــق(.
أثر التطبيق:

التــي  التأمــن  لشــركات  ليــس  جذريــا  تغيــرا  ميثــل  اجلديــد  املعيــار  إن 
ستســتخدمه فحســب، ولكــن أيضــا للمســتخدمن، وخاصــة املحللــن الذيــن 
يقومــون بتغطيــة القطــاع علــى مســتوى العالــم، حيــث ســتتغير البيانــات 
املاليــة ومؤشــرات األداء الرئيســية لشــركات التأمــن تغيــرا جذريــا، إذ يلــزم 
ــى افتراضــات  املعيــار كل شــركات التأمــن باســتخدام تقديــرات تعتمــد عل
حاليــة متســقة مــع املعلومــات الســوقية، تعكــس التوقيــت واملبلــغ وعــدم 
التأكــد مــن التدفقــات النقديــة الازمــة للوفــاء بعقــود التأمــن، وذلــك طبقــا 

ــي: لنوعــن مــن القيــاس كمــا يل
بقيــاس مجموعــة عقــود  وذلــك  أ - القيــاس عنــد اإلثبــات األولــي: 
بالعقــود، وكذلــك هامــش  للوفــاء  النقديــة  التدفقــات  بإجمالــي  التأمــن 

التعاقــدي. اخلدمــة 
ب - القيــاس الالحــق: حيــث يجــب أن يكــون املبلــغ الدفتــري أليــة مجموعة 
مــن مجموعــات عقــود التأمــن يف نهايــة كل فتــرة تقريــر هو مجمــوع االلتزام 

املتعلــق بالتغطيــة باإلضافــة إلــى االلتــزام املتعلق باملطالبــات املتكبدة.
لــذا يجــب علــى شــركة التأمــن أن تعــرض بشــكل منفصــل يف بيــان املركــز 
املالــي املبلــغ الدفتــري ملجموعــات عقــود التأمــن املصــدرة التــي تعتبــر 
أصــوالً أو التزامــات وعقــود إعــادة التأمــن املحتفــظ بهــا التــي تعتبــر أصــوالً 

أو التزامــات.
ــداً  ــان الدخــل، حيــث ســيضم بن ــد يف بي ــار اجلدي ــق املعي كمــا ســيؤثر تطبي
واحــداً حتــت مســمى ايــرادات التأمــن، والتــي ســوف يعتمــد حتديدهــا 
علــى مبــادئ املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 15، وهــذا ســيمكن 

املســتخدمون مــن إجــراء مقارنــات بســهولة بــن ايــرادات شــركات التأمــن 
حــول العالــم التــي تتبــع املعاييــر الدوليــة، وتلــك التــي تقــدم خدمــات مبوجــب 

ــار ضمــن نطاقــه. عقــود يعتبرهــا املعي
حتديات التطبيق

علــى كل الشــركات ســواء التــي تطبــق منــاذج متقاربــة مــع متطلبــات املعيار أو 
الشــركات الناشــئة األخــرى، ســتواجه مجموعــة مــن التحديــات أثنــاء تطبيــق 

املعــاي يــر، ومنهــا مــا يلــي:
1 - احلاجــة إلــى قواعــد بيانــات قويــة وضخمــة حتتــوي علــى الكثيــر مــن 
البيانــات التفصيليــة التاريخيــة التــي متكــن الشــركة مــن إعــداد النمــاذج 

ــود التأمــن. ــة الحتســاب املخاطــر املحيطــة بعق ــة االكتواري اإلحصائي
2 - احلاجــة إلــى توفيــر كــوادر بشــرية ماهــرة ومؤهلــة يف العمــل االكتــواري 
الكفــاءات  تكامــل  يضمــن  مبــا  التأمــن  مجــال  يف  وكذلــك  واملحاســبي 
للوصــول إلــى تقديــرات دقيقــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن 

عقــود التأمــن.
3 - تطويــر إدارة املخاطــر واالحتســاب الدقيــق للمخاطــر وحتديــد النزعــة 

للمخاطــر علــى أســس علميــة إحصائيــة دقيقــة.
خطوات التطبيق

سيترتب على شركات التأمن اتباع اخلطوات التالية:
ــد الفجــوة بــن الوضــع القائــم  ــار 17، وحتدي ــر تطبيــق املعي ــم أث 1 - تقيي

ــار. ــات املعي ومتطلب
2 - إعــداد نظــام تقييــم املخاطــر مــن خــال منــاذج إحصائيــة اكتواريــة 

لوثائــق التأمــن املختلفــة.
3 - حتديــث األنظمــة اآلليــة مبــا يضمــن توافــر كل قواعــد البيانــات الازمة 

لتطبيــق النمــاذج االكتوارية.
ــد  ــود، وحتدي ــة املســتقبلية للعق ــات النقدي ــر التدفق 4 - إعــداد نظــم تقدي

ــود، ســواء أصــوالً أو التزامــات. ــة للنق القيمــة احلالي
5 - حتديث السياسات واإلجراءات املحاسبية.

6 - حتديث السياسات واإلجراءات التشغيلية ذات الصلة.
ملحوظة:

تكاليــف  عنــه  ســتنجر   IFRS 17 املحاســبي  املعيــار  أن  الواضــح  مــن 
علــى شــركات التأمــن، لكــن تطبيقــه أصبــح ملزًمــا لــكل الشــركات يف 
2023/01/01، ناهيــك عــن أنــه ســيزيد مــن شــفافية اإلفصــاح لشــركات 

التأمــن ومــن إمكانيــة مقارنــة نتائجهــا بشــكل أفضــل

المصادر:
- تقرير صادر عن مكتب بيكر تلي لخدمات المحاسبة والضرائب واالستشارات

IFRS موقع -
- دراسة تحليلية للمحاسبة عن عقود التأمين في ظل معيار 17
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Motor insurance is the most dominant product in 
property and casualty lines. Globally, premiums 
from motor insurance accounted for around 40% 
of total non-life insurance premiums in 2019. 
The mobility ecosystem is quickly evolving 
towards fully autonomous driving relying heavily 
on software and data. Integrating event data 
into insurance solutions is a challenging and 
interesting endeavor. Not least, the industry is still 
going through the motions of transforming to the 
digital platform economy, a challenge of its own.
Notwithstanding, insurers are investing in platforms 
that support new business models. These models 
will increasingly rely on data transmissions from 
vehicles and third-party telematics services. While 
much of the focus is still largely on generating 
driving scores, and transforming product 
distribution, the scope for innovation is so much 
wider if vehicle, infrastructure, and insurance 
connectivity is considered.
The Open Insurance Think Tank (OPIN) has 
served as a playground for innovators exploring 
the boundaries of connectivity. It has created 
projects that are driven by its community of chief 
architects, software developers, insurance experts 
and legal advisors. Motor insurance ranks high on 
everyone’s agenda. Much of what is discussed in 
this article is the result of community led research.

Connectivity is Composability Enabler
For platforms to create stronger network effects 

and for users to receive ever greater value, 
data must flow across ecosystems. If we take a 
successful platform such as Apple’s, many would 
be surprised to learn that CarPlay is now in 90 
percent of new cars sold in the USA. Most car 
manufacturers today provide compatibility with 
Apple’s iOS and CarPlay. It is considered as a 
desirable add-on for consumers. Even brands that 
for years resisted CarPlay compatibility or offered 
compatibility at an extra cost have today changed 
their practices.
It is also highly interesting to note that a player the 
size of Apple with the massive intellectual property 
that it owns, participates in open standards 
alliances such as that of the Car Connectivity 
Consortium. One such standard is the Digital 
Key 2.0 which Apple helped in designing and of 
course was among the first to implement into their 
phones. Digital keys using iPhone’s digital wallet 
can now be used to control access into the vehicle 
and digitally share keys with others. Apple’s 
impressive ecosystem footprint is causally related 
to the interoperability that it creates and builds into 
its product line.
We can all see the way the mobility industry is 
going through a massive transformation and 
how data is at the center of an evolution to fully 
autonomous driving.
Insurance is admittedly rather different, and 
composability needs to be framed into the correct 
context. Composable insurance is based on the 

NEO-INSURANCE IN THE AGE OF  
CONNECTED VEHICLES
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well-established principles of composability in 
system design and software development. The 
idea is simple, instead of locking an insurer into a 
monolithic core insurance stack with hard-coded 
integrations, composable insurance optimizes for 
speed, agility and freedom. 
Today, even the simplest insurance service 
involves a complex orchestration of core systems, 
transaction processing, decision making, 
reporting, analytics, authentication and security. 
Instead of locking these functions together for 
dedicated applications and workflows, composable 
insurance separates the functions so they can be 
combined and recombined in new ways to deliver 
new services and customer experiences. Fully 
featured digital experiences will almost always 
require capabilities drawn from multiple platforms.
Insurtech and mobility startups are projecting 
themselves in the form of secure and easy-to-
consume APIs that can transform event data from 
connected cars into packages (integrations/apps) 
of added value that insurers can integrate into 
their services. Opportunities are also available 
to insurers to explore the advantages of direct 
access to data from vehicles.

Connected Vehicles 
Cars are becoming software on wheels, 
concurrently, studies show that in 2019 worldwide 
sales of cars with embedded telematics 
are estimated to have hit 28.5 million units. 
Software monitors and controls hundreds of 
ECUs, sensors, and many mechanical parts. To 
appreciate the sophisticated digital infrastructure 
of a modern vehicle you need to visualize a 
three layer framework. A Sensory Layer includes 
equipment for collecting data from the surrounding 
environment, GPS, gyroscopic sensors, cameras, 
LIDAR, radar and ultrasonic sensors. A vast array 
of sensors monitors different parts of the vehicle 
including pressure sensors (to detect brake and 
accelerator pedal depression or a window closing 
obstruction), temperature, rain, humidity, engine 
and vehicle speed, camshaft position etc. 
Then there is the Communication Layer. Many 
would be familiar with in-vehicle systems such as 
infotainment equipment, telematics, and Onboard 
Diagnostics (OBD). At a lower level, all vehicles 
have an automotive bus system using various 
specifications most notably, CAN, MOST, LIN, 
Ethernet and FLEXRAY.
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The third layer is the Control Layer. It includes the 
drive train, ABS breaking, steering control and for 
semi and fully autonomous cars, it would include 
motion planning.
These systems create a huge amount of data, 
some is generated at low intervals while others 
at higher intervals. This data could be used by 
insurers to generate driving scores, determine 
vehicle orientation, condition of powertrain and 
different parts, maintenance scheduling, vehicle 
recall and initial damage assessment.

Vehicle Telematics
Telematic devices are typically installed in vehicles 
either through embedded systems or black box 
style installations. These systems rely on long 
range mobile networks or satellite navigation 
for relaying collected data and communicating 
with vehicle. Data, some of which is potentially 
sensitive information, enable forensic analysis 
of vehicle speed and acceleration, braking, 
cornering, fuel efficiency, vehicle roadworthiness, 
location tracking and much more. 
This information could then be used to generate 
driving behavior and patterns, predictive and 
preventive maintenance, accident-avoidance 
information or alerts, roadside assistance, and to 
design driver coaching tips.

Advocating for Cross Industry Data Access
Machine learning algorithms are used to generate 
actionable insights. OEMs use descriptive, 

predictive, diagnostic, and 
prescriptive analytics to 
enhance vehicle efficiency, 
aftersales service and 
ultimately the ownership 
experience.
The complexity of software 
driven vehicles is both 
astonishing and worrisome. 
Software bugs could 
sometimes introduce life 
threatening situations. To 
resolve software issues 
quickly, OEMs today use 
over-the-air (OTA) updates 
to wirelessly deliver security 
fixes, software updates or a 
new system feature.
From insurers perspective, 
data generated through 

Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Everything 
(V2X) and Vehicle-to-Infrastructure (V2I) 
interactions could allow developers to immerse in 
the possibilities.
Use case development requires a conceptual 
understanding of the types of data generated by 
vehicles. Some may be treated as Static Data 
such as the Vehicle Identification Number (VIN), 
chassis number, number of doors and car color, 
or Semi Dynamic Data, for example, service 
history and recall history or Fully Dynamic Data 
which would include speedometer and odometer 
reading, breaking frequency, and driving times. 
Insurance applications could ingest this range 
of data to tailor coverage and pricing, identify 
driver at the wheel, generate driving profile, verify 
accident-damaged parts and much more. 
But there are certain challenges. Universally, 
automotive open data standards do not relate 
directly to insurance. For example, average 
annual mileage driven, breaking frequency, 
parking duration, harsh breaking, cornering and 
acceleration would require the transfer of data 
to the cloud for processing and for deriving such 
insights. It would be ideal if mobility standards 
included some forms of derived data. In-vehicle 
processing of insurance related data would save a 
lot of bandwidth reducing the amount of raw data 
being transited to cloud.
On the other hand, there are use cases where the 
utility of shared access to insurance data is clearly 
obvious. One rather complex use case involves 



151 العــــــــدد 
ديـسمـرب2021 م

2525

مقاالت

the assessment of impact damage caused by 
a vehicle to several other vehicles (a pile up for 
example). Several insurers may be involved, 
and for a swift and accurate loss reserve to be 
determined, information of loss could be shared 
by each of the “OPIN” insurers in near real time. 
This information would be enriched with real time 
data on damaged parts from vehicle. This would 
considerably shorten the length of time needed for 
subrogation and payment processing. It is also a 
prime use case of ensuring the trust worthiness 
of data used in evaluating and processing claims, 
albeit digitally.
To pursue the opportunities of integrating disparate 
systems together, insurance and adjacent 
ecosystems must commit towards consolidating 
around a common approach.

Tailored Insurance
Today, a driver profile is a pre-requisite for new 
business models and telematics are indispensable. 
Approximately 70% of insurers are focusing on 
generating accurate profiles by enriching held 
data with external data from multitude of sources.
Actuarial models are also becoming very 
sophisticated by increasingly relying on Machine 
Learning (ML) algorithms for generating predictions 
that allow for instant and accurate quotations.
There is also increased interest in managing the 
risks of driving throughout the policy lifecycle by 
maintaining regular touch points with the driver. 
This has spawned several new business models. 
It is important however to distinguish between the 

levels of risk management 
each provides.
Pay-As-You-Drive (PAYD) 
policies as the name suggests 
allow for premiums to be 
corelated to the number of 
miles driven. They however 
provide very limited information 
of the driving behavior.
Pay-How-You-Drive (PHYD) 
policies on the other hand 
generate a postmortem driver 
profile based on which renewal 
premium is calculated. 
This model generally lacks 
proactive engagement with 
the driver but can be used to 
produce accurate correlation 
between driving behavior and 
assessment of risk. Incidents 

of aggressive driving, distracted driving or 
drowsiness can be deduced from data collected.
Manage-How-You-Drive (MHYD) is the most 
advanced in this category for both conventional 
and semi-autonomous vehicles. Being focused 
on the emotional and behavioral factors of driving, 
insurers can actively manage risk through a 
combination of voice alerts and rewards thereby 
a regular touch point with the driver is maintained. 
Gamification and gentle coaching are some of the 
features used in improving the insured’s driving 
habits and patterns.
Try-Before-You-Buy (TBYB) is a customer 
acquisition concept that is gaining traction across 
retail and commercial segments. A free of charge, 
three months trial is offered to new or existing 
customers during which coaching, and rewards 
are granted for safe driving. At end of the trial, an 
insurer is able to generate a tailored price linked 
to a risk score.
Different products appeal to different customer 
segments. More mature and experienced drivers 
are attracted by PAYD and PHYD policies. TBYB 
seem to attract the attention of younger drivers 
who prefer to weigh the tradeoff of being monitored 
with the potential premium savings attainable.
Commercial customers and fleet management 
operators stand to gain from telematics and GPS 
enabled innovation. As the trend towards shared 
and on-demand mobility grows, the commercial 
motor insurance market will grow at a faster rate 
than that of retail motor products. 
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Simplified and Accelerated Claims Settlement
Built-in vehicle telematics provide data at specific 
intervals from different sensors monitoring vehicle 
dynamics, and overall condition of vehicle. In the 
event of an accident, data received by insurers 
can be used to quicky estimate if accident was for 
example a head-on collision, 
and fault detection signals could be used to 
determine the extent of damage caused to vehicle 
and so on. 
Vendors of telematics hardware and software 
can monitor and capture fine-grained data 
using onboard dashcams, electronic tags, video 
cameras and smartphone apps. If combined with 
data received from the car, insurers will be able to 
perform accident reconstruction and forensics in 
almost real time.
Chatbots would complement the user experience 
by providing the customer with loss mitigation 
information and respond to any concerns 
regarding quantum of compensation, deductions 
and time to repair.
But accidents are not exclusively limited to own 
vehicle damage. An insured driver may be liable 
for damage caused to one or more third parties. 
Damage could be caused to lamp posts, traffic light 
fixtures and other roadside public infrastructure. 
Smart and connected infrastructure could become 
another source of real time data that could help 
insurers quickly and more accurately set loss 
reserves.

Accident Avoidance
Insurers can proactively manage imminent hazard 
to protect driver, passenger, and insured vehicle. 
Location coordinates and heading angle could 
allow an insurer to warn driver of an impending 
flood risk when approaching a certain zone. 
Through a mixture of content and alerts, the driver 
receives information to activate four-wheel drive (if 
available), activate traction control, and alternative 
route redirection.
Ambient in vehicle temperature, fault detection, 
engine control system failure and powertrain 
malfunction data can subsequently alert insurer of 
a potential claim and its magnitude.
In the event of damage, driver is advised best next 
action to mitigate damage to vehicle and avoid 
injury. Depending on system sophistication, in 
addition to the now standard car rescue services, 
the insurer may digitally initiate workshop repair 
processes and replacement car.

Cyber Threats to Connected Vehicles
Beyond the motor insurance class, the increased 
complexity of in-vehicle systems and the increasing 
range of external systems it communicates with 
demand deeper understanding of cyber liability 
risks.
We know that every conceivable attack vector will 
be tested by determined malicious actors. 
This includes GPS spoofing attacks, malware 
delivery though special encoding in music, 
actuators compromised by apps, injection and 
capture attacks on the CAN bus, hacks of 
infotainment system, OBD and airbags. Attacks 
could target vehicular ports connecting with 
diagnostic devices, telematics systems, USBs, 
paired mobile devices or Electrical Vehicles (EV) 
charging stations.
Vehicles are susceptible to man-in-the-middle 
attacks against in-vehicle systems and V2X 
communications. Highly automated and 
autonomous vehicles are at greater risk of these 
attacks as the security of functions controlling 
acceleration, braking and steering could be 
compromised i.e., the Control Layer.
Perhaps a good example of a high-profile system 
hack is the one that struck BMW, Rolls Royce, and 
Mini makes. 
The ConnectedDrive infotainment system was 
compromised partly due to its network gateway 
lacking thorough security mechanisms.
As third-party telematics systems have gained 
wider adoption, the vulnerabilities associated with 
these technologies require extensive analysis. 
Researchers highlight the risks of injection and 
control override attacks.
They involve injection of malicious messages 
within the in-vehicle network or transmission of 
malicious commands that override the vehicle 
operator's attempts to take corrective action.
Underwriters need to understand countermeasures 
and intrusion detection mechanisms deployed 
to secure the integrity and resilience of vehicle 
Communication and Control layers. It will be 
important to see how ML-based security software 
for cloud services and automotive platforms are 
used by OEMs and telematics services to address 
these challenges. 
Stress testing hardware and software using 
simulations is another important element. 
Researchers are experimenting with distributed 
ledgers to cryptographically sign exchanges of 
data as will be explained later in the article.
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Future Mobility Demands More Insurance 
Innovation 
Consumers are moving from ownership- to 
usership-mobility. Passive mobility will be eclipsed 
by on-demand mobility, shared mobility, and 
seamless integrated mobility.
Car design is also changing. Experts forecast that 
some car manufacturers will shift to producing 
white-label electric skateboard-like models 
housing the powertrain and chassis. Body and 
interiors (the top hat in car designer jargon) may 
be designed and manufactured by others. Cars 
will be assembled the way iPhones are designed 
(by Apple) and manufactured (by Foxconn).
We will start to see more trucks and personal cars 
joining and driving in platoons on highways taking 
advantage of wireless Vehicle-to-Vehicle (V2V) 
communication and autonomous control.
Software and data are at the heart of what is 
obviously a customer/driver centric evolution. 
But again, the customer, usually the driver, will 
eventually become a passenger in the future!
With V2I communication, if a connected car 
driving on the smart roads of the futuristic Woven 
City causes damage to a smart lamppost, it will 
instantly receive information from its embedded 
IoT devices. This data could be relayed to the 
insurer as part of a First Notice of Loss (FNOL) 
process before a claim is even made by the local 
authority.
Inherent vulnerabilities within vehicular 
communications could lead to catastrophic cyber 
events. Insurers would need to design their cyber 
coverage with a clear understanding of risks posed. 
That is a major challenge. Scoring cyber risks is 
a specialized domain. In underwriting, insurers 
will need to consider factors such as the nature 
of open standards adopted by OEM for access 
authentication and authorization, OTA software 
updates, brand and model of vehicle, and the extent 
of blockchain secured data. Smart contract based 
catastrophe coverage is a primary blockchain use 
case. In the event of a DDoS attack, blockchain 
oracle services can be used to make senor data 
available to the smart contract to verify the state 
and condition of vehicle. Processing of a hacking 
incident will involve a vehicle or OEM calling 
a function in the smart contract thus reporting 
damage to insurer. Thereon, the claim may be 
processed automatically or semi-automatically 
based on contract terms and coverage. 
Paradoxically, cyber insurance and blockchain 

technology are both still relatively in their infancy. 
There are concerns that use of smart contracts 
may add another layer of complexity and one 
would say risk as well.
In-car payments present an interesting overlap 
of automotive and FinTech. The most basic form 
of Usage-Based-Insurance (UBI) is PAYD where 
premium is directly related to number of miles 
driven. Premium collection and in some cases 
rebate, traditionally requires manual verification of 
odometer reading through email communication 
between insurer and customer. At policy 
renewal, some insurers make use of certified 
odometer auditors. Making odometer data directly 
accessible from vehicles would provide a far 
more reliable source of information. It reduces 
the risk of odometer tampering and eliminates the 
incremental cost of audits. 
Jaguar, Honda and Hyundai have embedded 
payment technology into In-Vehicle-Infotainment 
systems (IVI) to automate in-car fuel payment at 
the pump. Synchronously, premium collection for 
PAYD could be automated by invoking payment 
functionality at the same time payment for fuel or 
EV charging is made.Receiving odometer reading 
could have advanced uses as well. Today, actuarial 
models are increasingly shifting from vehicle-year 
exposure to miles-driven exposure for predicting 
future performance of motor portfolio. It would be 
extremely sensible to be able to collect information 
from the odometers of all vehicles insured to allow 
for real time assessment of motor portfolios.
Predictive and preventive maintenance is 
becoming a harbinger of proactive customer 
behavior. Analytics using vehicle age, annual 
miles driven, data on system faults, the state of 
vehicle components, such as the braking system, 
tyre pressure etc. are useful in estimating potential 
crash intensity. This information is generally 
viewed as a genuine touch point by customers.
In practice, this is one of the most difficult ideas 
for insurers to convert into proactive customer 
behavior. Prompting private car owners to 
take proactive action mid-policy term is not 
easily accomplished without the right level and 
combination of incentives.Brainstorm sessions by 
OPIN’s mobility group generated some interesting 
ideas for using a multi-layered approach of 
incentives or bonuses that the customer could 
enjoy. As this is a topic still under development 
by the group, our recommended approach will be 
published in a forthcoming whitepaper.
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Outstanding Challenges
Despite the advances made by OPIN’s working 
group and automotive partners in designing 
interoperable insurance and mobility standards, 
there are concerns, limitations and gaps that are 
hard to solve or quantify at least for the time being. 
Chief architects on both sides have drilled down to 
almost the circuit board level and experts on the 
mobility side have received in depth insights of 
insurance processes across the value chain.
Chief among these challenges are concerns 
relating to driver consent, data processing purposes 
and time limitation, sharing data with third parties, 
price discrimination, ML biases, and transparency. 
These are important topics for insurers, OEMs, 
customers, and not least regulators. The EU for 
example has recently published a consultation 
document to specifically limit third party data 
access, and has recommended that processing 
of vehicle metrics remain in the host vehicle 
unless transfer is strictly necessary. To the credit 
of the EU, it required the installation of embedded 
telematic devices on all new vehicles by 2024. 
To explore the topic, OPIN’s Legal & Regulatory 
Working Group and the Mobility Working Group 
will jointly address many of these concerns. 
There are also economic and technical challenges 

in connected vehicles communicating with dynamic 
open insurance platforms. The cost incurred in 
power consumption and cellular bandwidth could 
be substantial to all stakeholders considering it is 
estimated that these vehicles will produce 25GB 
per day.  Data transmission and computational 
capacity needed to handle complex, and resource 
heavy applications may affect battery health, state 
of charge systems in EVs and optimal vehicle 
operation. Of course, all of these factors are 
influenced by the frequency of trips made by driver.
Connected and autonomous cars may provide 
higher quality of life, cleaner environment, and 
less congestion. Open insurance will help insurers 
design customer centric, frictionless, seamless 
experiences, and cost-effective coverage. 
Alongside the technical and legal challenges, 
cultural and social acceptability are sticky issues 
for both industries.
With closer cooperation and global standardization 
between insurance and automotive industries we 
expect open data sharing will accommodate the 
needs of the two domains and their consumers. 
We also hope it becomes a source of inspiration for 
automotive professionals, engineers, researchers, 
and technology enthusiasts.
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Article by Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit )ICIEC(

Sharing The Risk: The Benefits Of Reinsurance

An interview with ICIEC’s Head of Reinsurance, 
Rahmatnor bin Mohamed

ICIEC was established in 1994 under the 
Islamic Development Bank Group to promote 
international trade and facilitate foreign direct 
investment in OIC countries through the provision 
of Shari’ah-compliant trade credit and investment 
insurance. For over 27 years, ICIEC has built its 
trusted reputation as a leading multilateral insurer, 
catalyzing trade and investments in its Member 
Countries. ICIEC aims to bridge market gaps 
and step in where the private market capacity 
and risk appetite has limitations. In addition to 
serving corporates and banks across ICIEC’s 
Member Countries, the Corporation also works 
with national, regional, and multilateral Credit 
and Political Risk insurers to create additional 
insurance capacity for mega and higher-risk 
projects through active use of reinsurance.
Reinsurance has become one of ICIEC’s staple 
products. Through its reinsurance solutions, the 
Corporation offers risk-sharing support to Member 
Country ECAs and enhances their capacity to 
catalyze development. To provide deeper insight 
into the Corporation’s reinsurance activities, 

ICIEC’s Head of Reinsurance, Mr Rahmatnor 
bin Mohamed, responded to some questions 
regarding the use and provision of reinsurance 
and the future of the reinsurance market.
Since taking on the role in 2008, Mr Rahmatnor 
bin Mohamad has led ICIEC’s reinsurance team 
and is responsible for overseeing all reinsurance 
activities.

What is reinsurance, and why is it used?
Essentially, reinsurance is insurance for direct 
insurers. It is an enabling partnership with the 
Reinsurers allowing Insurers to share risk and 
increase capacity. Reinsurance is a tool used 
by insurance companies providing them with 
financial flexibility. Reinsurance, therefore, can be 
seen as “shadow capital”, extending an insurer’s 
risk appetite and capacity.
What is the importance of reinsurance for 
ICIEC, and how do ICIEC’s clients and partners 
benefit from it?
ICIEC is in the business of providing Trade 
Credit and Political Risk Insurance (TC&PRI). 
For businesses conducting trade and making 
investments in an uncertain economic and political 
environment can be challenging. To manage 
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these risks, companies around the world rely on 
TC&PRI. Credit Insurance provides coverage 
for a range of commercial and political risks 
that might lead to non-payment risk. In contrast, 
Political Risk Insurance covers political violence, 
Breach of Contract, War, expropriation, and 
currency inconvertibility, as well as Non-honoring 
of Sovereign Financial Obligation. It helps mitigate 
the financial blow from the loss or damage of 
commercial assets, income or property due to 
political events. While commercial and political 
risks are often difficult to predict, TC&PRI can 
provide peace of mind for policyholders.
Due to the current global political and economic 
environment and the higher-risk nature of some 
of ICIEC’s Member Countries, insurers providing 
cover for commercial and political risks may be 
hesitant to cover risks in certain instances.
Multilateral Insurance Institutions like ICIEC can 
be better suited than private insurers or ECAs 
to issue an insurance policy covering high-risk 
investment and trade destinations due to our 
mandate, political leverage, financial capacity, 
and ownership structure. As such, ICIEC and 
other multilateral insurance providers can expand 
the total market capacity for these destinations by 
seeking outward reinsurance or providing inward 
reinsurance to private insurers and ECAs, helping 
to boost investment and trade in high-risk states 
and regions. Inward reinsurance for ICIEC refers 
to when an insurance provider or national ECA 
seek ICIEC’s support to reinsure a risk they have 
covered, thus sharing the risk between the insurer 
and ICIEC as a Reinsurer. Usually, ICIEC shares 
the risk on inward reinsurance arrangements based 
on a predetermined agreement in these cases. 
Outward reinsurance is when the Corporation 
seeks to share risk or expand its insuring capacity 
for a particular project or portfolio. When ICIEC 
pursues outward reinsurance, it then looks for 
partners from the larger reinsurance market, 
such as the Lloyd’s of London. With outward 
reinsurance, we can enhance our capacity to 
take on additional risk and increase our capacity 
to insuring significant investments volumes and 
trade transactions.
When does ICIEC seek outward reinsurance?
 ICIEC reinsures all its transactions via a treaty 
program and facultative arrangement or both. 
ICIEC seeks outward facultative reinsurance for 
megaprojects and trade transactions considered 
too large for ICIEC to undertake alone. This 

determination is based on actuarial assessment 
and risk profiling. ICIEC seeks to support these 
large-scale projects expressly if they deliver 
significant development impact, enabling the 
Corporation to fulfil its mandate. ICIEC’s main 
partners for outward reinsurance are from the 
European continent and Bermuda. However, 
ICIEC constantly explores the availability of rated 
security in non-traditional markets. These non-
traditional reinsurance markets provide needed 
capacity for specific risks that otherwise cannot 
be insured on the continent and UK. ICIEC enjoys 
strong partnerships with other multilaterals who 
share similar mandates with ICIEC and, as such, 
often share risks. Our Strategy is to pursue all 
avenues that may secure additional risk capacity 
for ICIEC and make sure we have several options.
How is ICIEC benefiting from reinsurance 
treaties?
ICIEC has several treaty programmes covering all 
lines of business underwritten by the Corporation. 
Highly rated Reinsurance companies back these 
treaty programmes. Products included in the treaty 
programmes are – amongst others – STP, BMP, 
and FIIP. These treaty reinsurance programmes 
have provided ICIEC with automatic facilities and 
additional capacity, reducing the rising transaction 
costs of setting up facultative reinsurance.
In what cases does ICIEC use facultative 
reinsurance?
While ICIEC typically works with reinsurers on a 
treaty basis, we remain open to the reinsurance 
market on a facultative basis. The facultative 
market helps us stay in touch with the market 
to understand the current status of risk appetite 
and pricing. Facultative reinsurance is often used 
for transactions that do not meet treaty terms 
and conditions and typically reserved for large-
scale transactions with profound development 
impact. Thanks to ICIEC’s outward facultative 
partnerships, investors, traders, and banks 
receive much-needed insurance cover, enabling 
the execution of trade transaction and inflow of 
investment to our member countries.
Can you speak more on ICIEC’s role in 
providing inward reinsurance?
Certainly. ICIEC serves as an essential 
reinsurance partner for the national ECAs of 
Member Countries in terms of inward reinsurance. 
These ECAs are often relatively small and are in 
need not only of financial capacity but also require 
technical support. These ECAs reach out to ICIEC 
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for reinsurance to support their countries’ export 
activities and project financing. For these ECAs, 
ICIEC provides inward reinsurance agreements 
through facultative and treaty arrangements 
covering development impact-oriented projects 
that might not materialize otherwise.
2020 has been a challenging year for everyone. 
Besides the widespread hardships COVID-19 
created in various capacities, how did the 
pandemic impact the reinsurance market and 
ICIEC?
2020 was a challenging year in general for the 
reinsurance market, with significant concerns and 
outcomes of non-payment. With such uncertainty 
in the market for political and commercial risk, 
underwriters mainly focused on their existing 
portfolios. They did not have an appetite for 
underwriting new business. In 2020, ICIEC 
insured USD 9.9 billion worth of business and 
secured a reinsurance capacity totalling USD 
6.081 billion through our treaties, the facultative 
reinsurance market and other insurance partners. 
In terms of inward reinsurance, ICIEC participated 
as a reinsurer for the Inward Quota Share 
Treaty programs with Turk Eximbank (Turkey), 
CAGEX (Algeria), COTUNACE (Tunisia), NAIFE 
(Sudan), Indonesia Eximbank (Indonesia), EGE 
(Egypt), JLGC (Jordan) and ASEI (Indonesia). 
In December 2020, ICIEC notably renewed 
its outward Quota Share Treaties based on 
expiring terms and conditions despite the world’s 
challenging pandemic period. ICIEC is particularly 
proud of this achievement, as we believe it shows 

how valued ICIEC is as an 
insurance partner.
Putting 2020 into the rear-
view mirror, what is your 
outlook on the market 
for reinsurance entering 
2021?
In 2021, the political risk 
landscape is particularly 
tumultuous. The COVID-19 
pandemic continues 
to wreak havoc across 
the globe, killing and 
infecting millions, stressing 
healthcare systems, 
straining supply chains, 
troubling economies, and 
exposing deficiencies in 
all levels of government 

worldwide. Various geopolitical conflicts are 
causing significant risks, while the deterioration 
of US-Sino relations is providing concerning 
risk implications for global security and trade. 
Meanwhile, domestic forms of political strife are 
exceptionally high, with large protests and unrest 
occurring in various states worldwide. Despite the 
conditions in 2021 being somewhat unpredictable, 
we expect more reinsurance capacity to be 
released as vaccines reach those in need and 
governments slowly open their countries from 
extended lockdowns. These actions will help 
boost business going forward and encourage 
investment and trade in the post-COVID-19 world.
Lastly, what should ICIEC’s stakeholders 
expect from the Corporation’s reinsurance 
team in the future?
As we continue to deal with the ramifications 
of the pandemic, the reinsurance team at 
ICIEC is working diligently to strengthen our 
existing reinsurance partnerships and seek new 
opportunities to enhance ICIEC’s capacity in 
support of our Member Countries achieving their 
development vision and programmes. Despite the 
current difficulties, we are excited and prepared to 
help enable an insurance market that can assume 
more risk, further enhance trade and investment, 
and support life-altering projects for those most 
in need. We will continue strengthening ICIEC’s 
reinsurance capacity as we come out of this 
challenging period, and I am excited for the 
potential I see in the world post-COVID. Thank 
you.

مقاالت
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السيد / أسامة الربواني
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السيد / روميل طباجةالسيد/ ناصر بن سالم البوسعيدي

السيد / عبد اهلل بن محمد العمريي

السيد/ أحمد بن علي املعمري

نظرة على أداء قطاع التأمني العمانىنظرة على أداء قطاع التأمني العمانى
خالل عامىخالل عامى  20192019--20202020



151 العــــــــدد 
ديـسمـرب2021 م

3434

تقرير السوق العمانى

تقرير سوق التأمني العمانى خالل عامى 2020-2019
هيكل قطاع التأمين العـماني:

المكونات التنظيمية لسوق التأمين في سلطنة عـمان: 

الهيئة العامة لسوق رأس المال:

ُ

ُ

- أُنشــئت مبوجــب املرســوم الســلطاني الســامي رقــم 98 / 80 الصــادر بتاريــخ 9 نوفمبــر 1998 م ، يف العــام 2004 مت نقــل اختصاصــات قطــاع التأمــن 
مــن وزارة التجــارة والصناعــة إلــى الهيئــة بهــدف تطويــره واعــادة هيكلتــه التشــريعية والتنظيمية؛

- هي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية االعتبارية، وباالستقال املالي واإلداري ، وتتولى املهام واملسؤوليات التالية:
● اإلشراف على بورصة مسقط.

● اإلشراف على شركة مسقط للمقاصة واإليداع.
● اإلشراف على مركز عمان للحوكمة واالستدامة.

● الترخيص واإلشراف والرقابة على:
■ شركات املساهمة العامة.

■ الشركات العاملة يف مجال األوراق املالية.
■ شركات التأمن وسماسرة ووكاء التأمن.

■ شركات التصنيف االئتماني.
● تطويــر قطــاع ســوق رأس املــال وقطــاع التأمــن مــن خــال إعــداد 
أفضــل  وفــق  املناســبة  واألنظمــة  التشــريعات  ووضــع  الدراســات 

الدوليــة. املمارســات 
● إنفاذ القوانن التي تختص بها الهيئة.

ــوع للســلطنة  ــق منــو اقتصــادي متن ــة حــول حتقي ــة الهيئ - تتمحــور رؤي
مــن خــال حتســن أداء وإنتاجيــة اجلهــات املصــدرة إضافــة إلــى حتقيــق 
للمدخريــن واملســتثمرين واملســتخدمن ملنتجــات ســوق  أكبــر  عوائــد 

املــال. 
تهدف هذه الرسالة إلى: 

املــال  الواعيــة يف ســوقي رأس  ● تشــجيع وتوســيع فــرص املشــاركة 
والتأمــن، وأيــة أســواق ماليــة أخــرى يتــم إيجادهــا وتنظيمهــا.
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التطورات التشريعـــية:

● التنظيــم واملراقبــة واإلشــراف علــى إصــدار وتــداول األوراق املاليــة مبــا يف ذلــك اإلفصــاح الكامــل عــن املعلومــات اجلوهريــة عــن تعامــات األوراق املاليــة 
والتأمــن واملعامــات ذات الصلــة باجلمهــور.

● حتقيق العدالة والكفاءة والشفافية يف معامات األوراق املالية والتأمن.
● تطبيق إجراءات تخفيف املخاطر ذات الصلة باألوراق املالية والتأمن.

● تطوير وحتسن سوق األوراق املالية والتأمن مبا يف ذلك التعامات داخل وخارج السوق.
● الترخيص والتنظيم واملراقبة واإلشراف على أنشطة اجلهات التي تخضع لرقابتها وإشرافها.

● تطوير وحتسن أداء املؤسسات التي تعمل يف تداول األوراق املالية وتلك التي تقدم خدمات التأمن.
● حماية عامة اجلمهور واملستثمرين من املمارسات غير العادلة وغير السليمة.

ــة وأنشــطة  ــق باألســواق املالي ــح املعمــول بهــا والتحــري حــول أي مســألة تتعل ــر مخالفــاً للقوانــن واللوائ ــة والتحقيــق يف الســلوك الــذي قــد يعتب ● املراقب
املشــاركن يف الســوق.

● إنفاذ القوانن واللوائح وفرض اجلزاءات والعقوبات على املخالفن.
● ممارسة مهامها وسلطاتها واختصاصاتها بعدالة وبشكل مائم ومتسق.

● العمل مع اجلهات التنظيمية واحلكومية األخرى داخل السلطنة وخارجها لتطوير وحماية األسواق املالية
- تتلخص األولويات االستراتيجية السبعة للهيئة:

● حتسن مستويات الثقة يف األسواق واملستشارين والوسطاء املالين؛ 
● رفع مستوى وعي املتعاملن واملستثمرين واملستهلكن؛ 

● توسيع خدمات التأمن وفئات األصول واملنتجات االستثمارية؛ 
● تطوير قرارات الهيئة وكفايتها؛ 

● توفير منتجات ذات جودة أفضل وجاذبة لرؤوس األموال؛ 
● توفير القنوات للوصول إلى املعلومات بعدالة وشفافية

● استثمار الفرص املتاحة وإعداد دراسات اجلدوى؛

ــح  ــن واللوائ ــدور رئيســي يف تشــريع القوان ــة ب ــوم الهيئ تق
ــل  ــر وتعدي التــي تنظــم قطــاع التأمــن، وتســعى إلــى تطوي
تلــك القوانــن بشــكل مســتمر مبــا يتوافــق مــع املســتجدات 
الســلطنة،  خصوصيــة  مراعــاة  مــع  واإلقليميــة  العامليــة 
القطــاع؛  يف  العاقــة  أصحــاب  حقــوق  يحفــظ  ومبــا 
 1979 عــام  التأمــن  شــركات  قانــون  صــدور  فمنــذ 
توالــت القــرارات والقوانــن املنظمــة لقطــاع التأمــن مثــل 
إصــدار: قانــون تأمــن املركبــات 1994، قواعــد تأمــن 
املركبــات 1995، وكذلــك القــرارات اخلاصــة بـــ / تعديــل 
بعــض أحــكام الائحــة التفيذيــة لقانــون شــركات التأمــن 
أعمــال  مزاولــة  ترخيــص  متطلبــات  تنظيــم   ،2007
التأمــن  منتجــات  تســويق  ضوابــط   ،2007 التأمــن 
عبــر املصــارف 2010، تنظيــم متطلبــات ترخيــص وكاء 

التأمــن 2011؛ شــركات 

ومن أمثلة تشريعات اخلمس سنوات السابقة:
عام 2016: 

● منوذج وثيقة التأمن املوحدة على املركبات )رقم خ/2016/19(،
● قانون التأمن التكافلي )باملرسوم السلطاني رقم 2016/11 تاريخ 2016-3-6(،

● الئحة تنظيم متطلبات ترخيص وكاء شركات التأمن )رقم خ/2016/28 تاريخ 2016-4-11(،
عام 2017: 

● تعديل الئحة تنظيم أعمال وسطاء التأمن، الئحة ضوابط ترخيص نشاط تثمن املركبات املُلغاة نتيجة حادث ) رقم خ/2017/72(،
● الئحة تنظيم أعمال وسطاء التأمن )رقم خ/2017/19 تاريخ 2017-4-23(،
● الئحة تسويق املنتجات التأمينية )رقم خ/2017/69 تاريخ 2017-10-24(،

عام 2018: 
● وثيقة التأمن املوحدة على املركبات 2017، صندوق ضمان مساعدة املصابن املنشور يف اجلريدة الرسمية 2018،

● تعميم بشأن املعيار املحاسبي IFRS 17 )رقم خ/2018/10 بتاريخ 12-9-2018( وسيبدأ تطبيقه من بداية عام 2023، 
● تعميم تعديل وثيقة التأمن املوحدة على املركبات )رقم خ/2018/9 بتاريخ 2018-9-10(،
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عام 2019: 
● الئحة التأمن التكافلي )قرار إداري رقم 2019/103 تاريخ 2019-12-11(، 

● نظام صندوق طوارئ التأمن )قرار رقم 2019/70 بتاريخ 2019-8-27(، 
● منــوذج الوثيقــة املوحــدة للتأمــن الصحــي )قــرار رقــم 2019/34 بتاريــخ 24-3-2019( والتعديــات عليهــا )بالقــرار رقــم 2019/98 بتاريــخ 

 ،)2019-12-9
● قواعد التأمن الصحي )قرار رقم 2019/78 تاريخ 2-10-2019(؛ 

عام 2020: 
● الئحــة تنظيــم مزاولــة نشــاط إدارة مطالبــات التأمــن الصحــي، وتعنــي بتنظيــم أعمــال شــركات إدارة املطالبــات الطبيــة بــن شــركات التأمــن ومقدمــي 

اخلدمــات الصحيــة )املستشــفيات واملراكــز والعيــادات والصيدليــات(؛ 
● إقــرار مشــروع تعليمــات هامــش مــاءة رأس املــال املبنــي علــى املخاطــر ويتضمــن األحــكام املتعلقــة بهامــش املــاءة املاليــة ومتطلبــات كفايــة احلــد األدنــى 
ــة الوطنيــة لتمكــن القطــاع اخلــاص واالســتثمار والتعــاون  ــغ األدنــى للضمــان، ويــؤدي إلــى األولوي لرأســمال الشــركات ومتطلبــات مــاءة رأس املــال واملبل

الدولــي يف رؤيــة عمــان 2040؛ 
● استصدار الئحة إستثمار أصول شركات التأمن والتأمن التكافلي للمساهمة يف حتقيق رؤية عمان 2040؛ 

● إصدار تعديل لبعض أحكام الئحة تنظيم أعمال وسطاء التأمن إلضافة بعض املرونة ملمارسة األعمال وساسة اإلجراءات.
● إعداد مسودة منوذج الوثيقة املوحدة للتأمن على حياة املقترضن، لغرض إستحداث وتطوير منتجات التأمن.

● إعداد مسودة ضوابط تشريعية لتسويق منتجات التأمن عبر املصارف مبشاركة البنك املركزي العماني.
● استحداث بنية تشريعية لعقود الضمان املمدد يف القطاع من خال إعداد دراسة لتعريف وحتليل خدمة الضمان املمدد Extended Warranty؛

شركات سوق التأمين:

تعمل بالسوق )20( شركة موزعة كالتالي:
• 17 شركة تزاول تأمن تقليدي،
• 2 شركة تزاول التأمن التكافلي

• شركة إلعادة التأمن،
• 31 عدد وسطاء التأمن 

• 161 عدد وكاء شركات التأمن
• املكتب العماني املوحد للبطاقة البرتقالية

دور قطاع التأمين في االقتصاد الوطني:

بلغــت نســبة مســاهمة قطــاع التأمــن يف النــاجت املحلــي 
 ،  2020 عــام   %  1.87 حوالــي  للســلطنة  اإلجمالــي 

عــام 2019. بـــ 1.66 %  مقارنــة 

مؤشرات عامة حول السوق العماني:

● انخفــض إجمالــي األقســاط بنســبة 4.3 % عــام 2020 لتصــل إلــى 465.895 مليــون ريــال عمانــي )1,211,690 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة 
بحوالــي 486.582 مليــون ريــال )1,265,490 مليــون دوالر( عــام 2019؛ 

● تاحــظ انخفــاض إجمالــي أقســاط التأمينــات العامــة بنســبة 3.2 % لتصــل إلــى 412.143 مليــون ريــال عمانــي )1,071,894 مليــون دوالر أمريكــي( 
عــام 2020 مقارنــة بــــ 425.880 مليــون ريــال )1,107,620 مليــون دوالر( عام 2019؛

وصاحــب ذلــك انخفــاض يف إجمالــي األقســاط املباشــرة لفــرع التأمــن علــى احليــاة بنســبة 11.4 % لتصــل إلــى 53.752 مليــون ريــال عمانــي 
عــام 2019؛ دوالر(  مليــون  ريــال )157,871,637  مليــون  بـــــ 60.702  مقارنــة  عــام 2020  أمريكــي(  دوالر  مليــون   139,796,442(

تقرير السوق العمانى
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جاء توزيع األقساط حسب الفروع لعامي 2019 و 2020:

نسبة االحتفاظ في السوق العماني )للشركات المدرجة في البورصة(:

معــدل نســبة االحتفــاظ يف الســوق العمانــي يف عــام 2019 حوالــي 57 % وظــل ثابًتــا يف عــام 2020، فعلــى الرغــم مــن أنــه قــد تكــون هنــاك إســتثناءات، 
إال أن الســيارات والطبــي متيــل بشــكل عــام إلــى احلصــول علــى نســب احتفــاظ عاليــة بينمــا متيــل الفــروع التجاريــة مثــل الطيــران والهندســة واحلريــق إلــى 

إحتفــاظ أقــل.
ويف عــام 2020 أظهــرت األعمــال التجاريــة علــى احليــاة مســتويات احتفــاظ أعلــى مــن األعمــال غيــر املرتبطــة باحليــاة، حيــث بلــغ  متوســط املعــدل املرجــح 

لاحتفــاظ باألعمــال املرتبطــة بغيــر احليــاة 47 % مقابــل 68 % ألعمــال التأمــن علــى احليــاة.

BADRI Report: OMANI LISTED INSURANCE COMPANIES PERFORMANCE ANALYSIS FOR YEAR END 2020

تقرير السوق العمانى
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إجمالي التعويضات المدفوعة:

انخفضــت التعويضــات املدفوعــة بنســبة 10.8 % عــام 2020 لتبلــغ 289,601 مليــون ريــال عمانــي )753.188 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بحوالــي 
324,570 مليــون ريــال )844.135 مليــون دوالر( عــام 2019؛

تقرير السوق العمانى

توزيع التعويضات المدفوعة حسب الفروع مقارنة بعام 2019:

تطور نشاط التأمين )األقساط / التعويضات المدفوعة( خالل خمس سنوات: 

نسبة الخمس أكبر شركات من السوق: 
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التأمين التكافلي

ســاهم دخــل االســتثمار يف حتقيــق أربــاح جلميــع الشــركات املدرجــة 
ثــاث شــركات دخــًا  العاملــة يف ســلطنة عمــان، حيــث متتلــك 
اســتثمارًيا أعلــى مــن أربــاح االكتتــاب، وهــذا يــدل علــى أهميــة 
دخــل االســتثمار يف الصناعــة عندمــا ُيتوقــع أن يكــون مصــدر الربــح 

األساســي لشــركات التأمــن مــن االكتتــاب.

● ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن التكافلــي بنســبة 1.1 % لتصــل 
إلــى حوالــي 64.848 مليــون ريــال عمانــي )168,655,381 
مليــون دوالر أمريكــي( عــام 2020 مقارنــة بــــ 64.167 مليــون 
ريــال )166,884,250 مليــون دوالر أمريكــي( عام 2019 والذي 

ميثــل مــا نســبته 14 % تقريًبــا مــن إجمالــي أقســاط التأمــن،
لفــرع  التكافلــي  التأمــن  أقســاط  إجمالــي  انخفــاض  ● تاحــظ 
عمانــي  ريــال  مليــون   52.690 إلــى  لتصــل  العامــة  التأمينــات 
)137,035,098 مليــون دوالر أمريكــي( عــام 2020 مقارنــة بــــ 
54.717 مليــون ريــال )142,306,879 مليــون دوالر أمريكــي(  
عــام 2019 وتشــكل نســبة التأمــن التكافلــي حوالــي 13 % مــن 

إجمالــي أقســاط التأمينــات العامــة لكافــة الشــركات،
● كمــا تاحــظ ارتفــاع إجمالــي أقســاط التأمــن التكافلــي لفــرع 
التأمــن العائلــي بنســبة 28.7 % لتصــل إلــى 12.158 مليــون 
ريــال عمانــي )31,620,283 مليــون دوالر أمريكــي( عــام 2020 
مقارنــة بـــ 9.450 مايــن ريــال )24,577,371 مليــون دوالر 
ــي  ــي العائل أمريكــي( عــام 2019 ، وتشــكل نســبة التأمــن التكافل

ــة الشــركات. ــاة لكاف ــات احلي ــي تأمين ــي 23 % مــن إجمال حوال
BADRI Report: OMANI LISTED INSURANCE COMPANIES 
PERFORMANCE ANALYSIS FOR YEAR END 2020

نشاط تطور )األقساط / التعويضات( للتأمين التكافلي لعامي 2019 و 2020: 
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نشاط إعادة التأمين 

الخـالصة: 

إجمالي استثمارات شركات التأمين 2019 - 2020: 

ــي  متوســط نســب اخلســارة املرجــح لشــركات التأمــن التكافل
أقــل بشــكل هامشــي  مــــن نظيراتهــا يف التأمــن التقليــــدي، 
وصــايف  املصروفــات  معــدالت  إلرتفــــاع  نظــًرا   ، ذلــك  ومــع 

ــل ،  ــو التكافـــ ــرها مشغلـــ ــي أظهــ ــوالت الت العمـــ
فــإن النســبة اإلجماليــة املجمعــة لشــركات التكافــل أعلــى مــن 

تلــك اخلاصــة 
بشركات التأمن التقليدية.

BADRI Report: OMANI LISTED INSURANCE 
COMPANIES PERFORMANCE ANALYSIS FOR YEAR 
END 2020

● متثــل الشــركة العمانيــة إلعــادة التأمــن "عمــان ري" نشــاط 
 ،2008 أغســطس   4 يف  تأسســت  الســلطنة،  يف  اإلعــادة 
وحصلــت علــى ترخيــص لتشــغيل أعمــال إعــادة التأمــن يف 2 

يوليــو 2009 مــن هيئــة الســوق املاليــة؛
● يف نوفمبــر 2020 ، إفتتحــت عمــان ري فرعهــا يف مركــز 
قطــر للمــال بعــد احلصــول علــى املوافقــات التنظيميــة الازمــة؛ 
كمــا منحتهــا وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي )IFS( تصنيــف 
لبورصــة  وانضمــت   ،"+  BB" التأمــن  لشــركة  املاليــة  القــوة 

مســقط خــال شــهر ســبتمبر 2021؛
- بلــغ إجمالــي األقســاط املكتتبــة 24,773,892 مليــون ريــال 
عمانــي )64,431,443 مليــون دوالر أمريكــي( للعــام 2020 
مقابــل 20,413,600 مليــون ريــال )53,091,283 مليــون 
دوالر أمريكــي( عــام 2019 و 22,371,113 مليــون ريــال 

)58,182,343 مليــون دوالر أمريكــي( عــام 2018؛
افتتحــت عمــان ري فرعهــا يف مركــز   ، يف نوفمبــر 2020 
قطــر للمــال بعــد احلصــول علــى املوافقــات التنظيميــة الازمــة؛ 
كمــا منحتهــا وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي )IFS( تصنيــف 

القــوة املاليــة لشــركة التأمــن "BB +"، وإنضمــت لبورصــة مســقط خــال شــهر ســبتمبر 2021؛

■ شــهدت الســنوات األخيــرة تغييــرات جوهريــة لســوق التأمــن الُعـــماني نتجــت عــن إســتحداث وإصــدار قوانــن وقــرارات جديــدة، وتعديــل بعــض األنظمــة 
املوجــودة ســابقا؛ ففــي عــام 2019 )قــرار بشــأن قواعــد التامــن الصحــي(، وعــام 2020 )قــرار تعديــل بعــض أحــكام الئحــة تنظيــم أعمــال سماســرة 

التأمــن / إصــدار الوثيقــة املوحــدة للتأمــن الصحــي(؛
■ ممــا ال شــك أن قــدرة قطــاع التأمــن الُعـــماني علــى التكيــف مــع املتغيــرات التــي شــهدها عــام 2020 ترجمــت بشــكل مباشــر مــا يتمتــع بــه القطــاع مــن 

جاهزيــة جتعلــه قــادراً علــى إســتيعاب املتغيــرات واألحــداث التــي ميــر بهــا املجتمــع واالقتصــاد الوطنــي؛ 
■ مساهمة التأمن يف الناجت املحلي اإلجمالي 1.87 % وميكن زيادتها وفقاً إلمكانيات السوق؛

■ تشــكل أقســاط التأمــن الصحــي )33 % مــن إجمالــي األقســاط املباشــرة املكتتبــة( أكبــر منتجــاً ومــن املتوقــع زيــادة منــوه عنــد تطبيــق نظــام التأمــن 
الصحــي اإللزامــي؛ 

■ تلعب اإلعادة العمانية دوراً هامـًا يف رفع إحتفاظ السوق وتوفير حلول مناسبة لإلحتياجات التأمينية لشركات التأمن يف السوق العماني؛
■ جــاء األمــر الســلطاني بإنشــاء صنــدوق وطنــي للحــاالت الطارئــة )للتعامــل مــع مــا خلفتــه احلالــة املداريــة "شــاهن" ومــا قــد يحــدث مســتقبًا مــن حــاالت 

أو كــوارث طبيعيــة( دليــاً علــى اإلهتمــام بتوفيــر تغطيــات تأمينيــة ألخطــار الكــوارث الطبيعيــة؛ 
■ الزال التكافــل بحاجــة إلــى مزيــد مــن اإلرتقــاء، مــن املفتــرض حــدوث تغييــرات نتــاج للقــرارات التشــريعية )عــام 2021( ومنهــا قــرار حتديــد احلــد األدنــى 

للتصنيــف اآلمــن لــألدوات االســتثمارية الســتثمار أصــول شــركات التأمــن التكافلــي خارج الســلطنة؛
■ بشــكل عــام تتراجــع الضغــوط االقتصاديــة علــى ســلطنة عمــان ، مــع انحســار آثــار وبــاء كوفيــد – 19، وكذلــك يف ظــل زخــم اإلصاحــات التــي أدت إلــى 

العديــد مــن التغييــرات بالســوق؛ 

بلــغ إجمالــي اســتثمارات شــركات التأمــن 669,009 مليــون ريــال عمانــي )1,739,945 مليــون دوالر أمريكــي( للعــام 2020 مقابــل 634,793 مليــون 
ريــال )1,650,956 مليــون دوالر أمريكــي( للعــام 2019.

تقرير السوق العمانى
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السيد/ أحمد بن علي املعمري
نائب الرئيس لقطاع التأمني بهيئة سوق املال

ــا  ــي عرفته ــريعية الت ــة والتش ــات التنظيمي ــم اإلصالح ــي أه ــا ه م
ــدة؟ ــريعات جدي ــن تش ــل م ــرة وه ــنوات األخي ــلطنة يف الس الس

تشريعات عام 2020م
التشريعات املنظمة لنشاط التأمن الصحي

جتســيدا للجهــود املبذولــة يف تطبيــق مشــروع تعميــم التأمــن الصحــي علــى 
العاملــن يف القطــاع اخلــاص والزائريــن للســلطنة فقــد أصــدرت الهيئــة 
الئحــة تنظيــم مزاولــة نشــاط إدارة مطالبــات التأمــن الصحــي والتــي تعنــى 
بتنظيــم أعمــال شــركات إدارة مطالبــات التأمــن الصحــي التــي تعمــل علــى 
إدارة املعامــات ذات املطالبــات الطبيــة بــن شــركات التأمــن ومقدمــي 
اخلدمــات الصحيــة )املستشــفيات واملراكــز والعيــادات والصيدليــات( والــرد 

علــى استفســارات وشــكاوى حملــة وثائــق التأمــن الصحــي.
هامش مالءة رأس املال املبني على املخاطر

بهــدف اســتحداث بيئــة تنظيميــة وتشــريعية ذات حاكميــة تتصــف بالتجــدد 
الشــركات  بــن  الفــرص  تكافــؤ  وتضمــن  املســتجدات  وتواكــب  واملرونــة 
العاملــة يف قطــاع التأمــن يف الســلطنة فقــد قامــت الهيئــة بإقــرار مشــروع 
ــى املخاطــر والــذي يســاهم يف ضمــان  هامــش مــاءة رأس املــال املبنــي عل
تعزيــز قطــاع التأمــن ومتكينــه يف قيــادة االقتصــاد بشــكل تنافســي ومندمــج 
األولويــة  إلــى حتقيــق  يــؤدي  الــذي  األمــر  وهــو  العاملــي  االقتصــاد  مــع 
ــة  ــي يف رؤي ــاون الدول ــن القطــاع اخلــاص واالســتثمار والتع ــة لتمك الوطني
عمــان 2040. ويعــد هــذا املشــروع مــن أهــم الغايــات التــي تســعى الهيئــة 
إلــى حتقيقهــا مــن خــال إصــدار التعليمــات املاليــة لشــركات التأمــن، 
وتوفيــر نظــام لإلنــذار املبكــر لكشــف الضعــف يف األوضــاع املاليــة لشــركات 
التأمــن، األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة القــدرة علــى معاجلــة االختــاالت 
املاليــة يف مراحلهــا املبكــرة، مــا يســهم يف تقويــة أنظمــة الضبــط والرقابــة 
ــى  ــدرة شــركات التأمــن عل ــع ق ــى رف ــة إل ــى شــركات التأمــن، باإلضاف عل
اســتيعاب الصدمــات واألزمــات املاليــة التــي قــد تتعــرض لهــا، مــا يســهم يف 
إيجــاد ســوق تأمينــي موثــوق بــه، ويســاعد علــى الثبــات املالــي لهــذا الســوق. 
اجلديــر بالذكــر بــأن تعليمــات هامــش املــاءة املاليــة تتضمــن األحــكام 
ــى لرأســمال  ــة احلــد األدن ــات كفاي ــة ومتطلب ــاءة املالي ــة بهامــش امل املتعلق
الشــركات ومتطلبــات مــاءة رأس املــال واملبلــغ األدنــى للضمــان، وتقييــم 
املــاءة يف مجــاالت املخاطــر الرئيســة التــي ســيتم مــن خالهــا بيــان مــدى 
ــة  ــة االلتزامــات املترتب ــى توفيــر األمــوال الازمــة ملقابل قــدرة الشــركات عل
عليهــا، وفقــاً لنمــوذج املــاءة املاليــة املســتند إلــى املخاطــر املحــددة مســبقاً.

التشريعات املنظمة الستثمار شركات التأمن
مــن منطلــق حــرص الهيئــة علــى تطويــر قطــاع التأمــن والنهــوض مبؤسســاته 
للنمــو  ونظــًرا  الســلطنة،  اقتصــاد  دعــم  يســهم يف  الــذي  املســتوى  إلــى 
التكافلــي، فقــد مت  التأمــن والتأمــن  امللحــوظ يف اســتثمارات شــركات 
اســتصدار  الئحــة اســتثمار أصــول شــركات التأمــن والتأمــن التكافلــي 
التــي ارتــأت الهيئــة مــن خالهــا معاجلــة اإلشــكاليات التــي حتــد قيــام 
الشــركات مــن االســتفادة القصــوى مــن اســتثماراتها بنــاء علــى دراســة واقــع 
الســوق، إضافــة إلــى التوقعــات واملتطلبــات التــي تســتوجب األخــذ بهــا يف 
املرحلــة القادمــة ومبــا ينســجم مــع مــا طــرأ مــن تغيــرات علــى الفــرص 
واملخاطــر االســتثمارية يف الســوق املحلــي والعاملــي، حيــث تأمــل الهيئــة بــأن 
ــز  ــة عمــان 2040 عــن طريــق حتفي تســاهم هــذه الائحــة يف حتقيــق رؤي
اســتثمارات شــركات التأمــن داخــل وخــارج الســلطنة وكذلــك خلــق بيئــة 

أعمــال تنافســية وجاذبــة لاســتثمار متــارس فيهــا الهيئــة الــدور التنظيمــي 
ــق قطــاع  املقتــرن بكفــاءة وساســة إداريــة ناجعــة، هــذا باإلضافــة إلــى خل
ــي ومندمــج مــع االقتصــاد  ــود االقتصــاد الوطن ــن وتنافســي يق خــاص ممكّ

ــي. العامل
التشريعات املنظمة ألعمال سماسرة التأمن

ــى املؤسســات  ــي يف اإلشــراف عل ــة لدورهــا الرقاب يف إطــار ممارســة الهيئ
العاملــة بقطــاع سمســرة التأمــن فقــد أصــدرت الهيئــة تعديــاً لبعــض 
أحــكام الئحــة تنظيــم أعمــال سماســرة التأمــن حيــث اســتوجب القيــام 
بتلــك التعديــات ملعاجلــة العديــد مــن املعوقــات التــي يواجهــا سماســرة 
ــا يف  ــاذ بعــض األحــكام واإلجــراءات املنصــوص عليه ــة إنف التأمــن كصعوب
الائحــة، وحاجــة بعــض األحــكام ملزيــد مــن اإليضــاح والتفســير، عــاوة 
علــى عــدم ماءمــة بعــض املــدد الزمنيــة املنصــوص عليهــا يف الائحــة مــع 

ــع الســوق.  واق
وقبــل اســتصدار تلــك التعديــات فقــد ســعت الهيئــة إلــى إجــراء مراجعــة 
شــاملة لائحــة تنظيــم أعمــال سماســرة التأمــن، وحتديــد النصــوص املــراد 
تعديلهــا، واعــداد التعديــات التــي تتناســب مــع احتياجــات ســوق التأمــن، 
ومبــا يكفــل قــدرة الهيئــة علــى إنفــاذ اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بساســة 
ودون أي تعقيــد إثــر التطبيــق الفعلــي لائحــة منــذ صدورهــا يف العــام 
ــة ملمارســة  ــي بعــض املرون ــات لتضف ــد خرجــت هــذه التعدي 2017م، وق
األعمــال وكذلــك إضفــاء ساســة علــى اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 
الائحــة واحلــد مــن املعوقــات والصعوبــات بغيــة تطويــر هــذا القطــاع الهــام 

ــي. ــل دوره بشــكل إيجاب وتفعي
منوذج الوثيقة املوحدة للتأمن على حياة املقترضن

باإلشــارة إلــى الــدور التشــريعي الــذي تقــوم بــه الهيئــة وملــا يف ذلــك مــن 
أهميــة بالغــة يف تطويــر القطــاع وملواكبــة التغييــرات واملمارســات احلديثــة، 
فقــد قامــت الهيئــة وبالتعــاون مــع البنــك املركــزي العمانــي بإعــداد مســودة 
للتأمــن علــى حيــاة املقترضــن والتــي تهــدف  الوثيقــة املوحــدة  منــوذج 
ــي  ــي تلب ــدة يف قطــاع التأمــن والت ــر منتجــات جدي ــى اســتحداث وتطوي إل
احتياجــات الســوق، ويف الوقــت ذاتــه ســوف تســاهم يف حتقيــق رؤيــة عمــان 
2040 مــن حيــث توفيــر حيــاة كرميــة مســتدامة للمواطــن يف حــال تعرضــه 
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ألذى حيــث تضمــن النمــوذج احلــد األدنــى مــن 
التغطيــات األساســية الواجــب توافرهــا يف كل 
وثيقــة تأمــن علــى حيــاة املقترضــن لألفــراد 
الشــفافية  تعزيــز  أجــل  مــن  واملجموعــات 
بــن جميــع األطــراف، ولتحســن  والوضــوح 
تقدمهــا  التــي  التأمــن  خدمــات  جــودة 
الشــركات، وزيــادة خيــارات التأمــن مــع األخــذ 
اختيــار  يف  املقتــرض  حريــة  االعتبــار  بعــن 

التغطيــة التأمينيــة.
عبــر  التأمــن  منتجــات  تســويق  ضوابــط 

ف ر ملصــا ا
عبــر  التأمــن  منتجــات  تســويق  يعتبــر 
القنــوات  أهــم  مــن  الســلطنة  يف  املصــارف 
التــي تســاعد شــركات التأمــن علــى تســويق 
ــة، وبهــدف توفيــر خدمــات  منتجاتهــا التأميني
محطــة  يف  للمســتفيدين  وتأمينيــة  ماليــة 
ــة بإصــدار  ــة فقــد قامــت الهيئ واحــدة متكامل

ضوابــط تســويق منتجــات التأمــن عبــر املصــارف يف وقــت ســابق، إال أنــه 
ومــن خــال مراقبــة املمارســة العمليــة لهــذه الضوابــط فقــد تبــن بــأن 
هنــاك العديــد مــن املمارســات اخلاطئــة أثنــاء تســويق منتجــات التأمــن 
عبــر املصــارف بســبب ضعــف األنظمــة الرقابيــة وعــدم ماءمتهــا أو فاعليــة 
الطــرق املتبعــة، األمــر الــذي يؤثــر ســلًبا علــى املتعاملــن يف قطــاع التأمــن 
ويحــد مــن كفــاءة القطــاع يف تعزيــز االقتصــاد الوطنــي، وتأسيســا علــى ذلــك 
فقــد انتهــت الهيئــة مــن إعــداد مســودة ضوابــط تشــريعية تتســم بالنزاهــة 
وترفــع مــن كفــاءة هــذه القنــاة التســويقية وتتناســب مــع التجــارب الدوليــة يف 
هــذا اجلانــب وتطــور أعمــال التأمــن وحتــد مــن املمارســات غيــر الصحيحــة 
وحتــل مــن النزاعــات املتعلقــة بهــذا اجلانــب. اجلديــر بالذكــر بأنــه قــد متــت 
مشــاركة البنــك املركــزي العمانــي يف إعــداد هــذه املســودة لتغطــي كافــة 

اجلوانــب املتعلقــة بهــذه القنــاة التســويقية الهامــة.
عقود الضمان املمدد

مــن خــال متابعــة الهيئــة للخدمــات املرتبطــة بالتأمــن ومنهــا منتجــات 
الضمــان املمــدد فقــد لوحــظ عــدم وجــود بنيــة تشــريعية تقــن العمــل بهــذا 
النــوع مــن العقــود والتــي تكتســي صيغــة العقــود التأمينيــة، وعليــه فقــد 
قامــت الهيئــة باســتحداث بنيــة تشــريعية لعقــود الضمــان املمــدد يف القطــاع، 
حيــث مت إعــداد دراســة تهــدف إلــى تعريــف وحتليــل خدمــة الضمــان املمــدد 
تســليط  خــال  مــن  وذلــك  الســلطنة  يف   )Extended Warranty(
ــج  ــا منت ــي يغطيه ــا املنتجــات الت ــى عــدد مــن املحــاور مــن أهمه الضــوء عل
الضمــان املمــدد وأنــواع عقــود الضمــان املمــدد وتقييــم عقــود الضمــان املــدد 
مــن حيــث أنــه منتــج تأمينــي أم ال وأمنــاط بيــع عقــود الضمــان املمــدد 

ــج. ــدول يف تســويق هــذا املنت واســتعراض لتجــارب بعــض ال
تشريعات عام 2019م

عملــت وحــدات قطــاع التأمــن علــى مواكبــة األســس واملعاييــر الدوليــة 
واخلبــرات للوصــول إلــى صيغــة تشــريعية وتطويريــة عاليــة الكفــاءة مــن 
خــال تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع املتعلقــة بالقوانــن واألنظمــة ومنهــا: -

1- إصــدار الئحــة التأمــن التكافلــي بالقــرار اإلداري رقــم 2019/103 
بتاريــخ 11 ديســمبر 2019م، 

2- إصــدار نظــام صنــدوق طــوارئ التأمــن بالقــرار رقــم 2019/70 
أغســطس 2019م.   27 بتاريــخ  والصــادر 

3- إصــدار منــوذج الوثيقــة املوحــدة للتأمــن الصحــي بالقــرار رقــم 34 
مــن  عليهــا  التعديــات  وإصــدار  مــارس 2019م  بتاريــخ 24   2019/

القــرار 98 /2019 بتاريــخ 9 ديســمبر 2019م. خــال 
ــخ  4- إصــدار قواعــد التأمــن الصحــي بالقــرار رقــم 78 / 2019 بتاري

2 أكتوبــر 2019م.
تشريعات عام 2018م

واخلبــرات  الدوليــة  واملعاييــر  األســس  مواكبــة  علــى  الهيئــة  عملــت   -1
للوصــول إلــى صيغــة تشــريعية وتطويريــة عاليــة الكفــاءة مــن خــال تنفيــذ 
إصــدار  ومنهــا،  واألنظمــة  بالقوانــن  املتعلقــة  املشــاريع  مــن  مجموعــة 
تعميــم رقــم )خ/2018/10( بتاريــخ 12 ســبتمبر 2018م بشــأن املعيــار 
املحاســبي رقــم IFRS 17( 17(، والــذي ســيتم البــدء يف تطبيقــه مــن بدايــة 

العــام 2023م.
بتاريــخ 10 ســبتمبر 2018م  2- إصــدار تعميــم رقــم )خ/2018/9( 

بشــأن تعديــل وثيقــة التأمــن املوحــدة علــى املركبــات
تشريعات عام 2017م

عملــت وحــدات قطــاع التأمــن علــى مواكبــة األســس واملعاييــر الدوليــة 
واخلبــرات للوصــول إلــى صيغــة تشــريعية وتطويريــة عاليــة الكفــاءة مــن 
خــال تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع املتعلقــة بالقوانــن واألنظمــة ومنهــا: -

1- إصــدار الئحــة تنظيــم أعمــال سماســرة التأمــن )خ/2017/19م( 
بتاريــخ 23 أبريــل 2017م.

ــخ  ــة )خ/2017/69م( بتاري 2- إصــدار الئحــة تســويق املنتجــات التأميني
24 أكتوبــر 2017م.

3- إصــدار الئحــة ضوابــط ترخيــص نشــاط تثمــن املركبــات املُلغــاة نتيجــة 
حــادث )خ/2017/72م( بتاريــخ 5 نوفمبــر 2017م.

تشريعات عام 2016م
املهــام اخلاصــة  مــن  بإجنــاز مجموعــة  الهيئــة يف عــام 2016م  قامــت 
بجانــب التشــريع والتطويــر، حيــث مت تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع املتعلقــة 
واخلبــرات  الدوليــة  واملعاييــر  األســس  علــى  بنــاء  واألنظمــة  بالقوانــن 

الســابقة منهــا: -
الرقــم  الســلطاني  باملرســوم  التكافلــي  التأمــن  قانــون  إصــدار   -1

2016م. مــارس   6 بتاريــخ   )2016/11(
2- إصــدار الئحــة تنظيــم متطلبــات ترخيــص وكاء شــركات التأمــن بقــرار 

رقــم )خ/2016/28( بتاريــخ 11 إبريــل 2016م.
3- التعديل على الئحة تنظيم أعمال سماسرة التأمن.

مــا هــو تقييمكــم ألداء الســوق العمانــي يف الســنوات األخيــرة؟ 
ــه؟ ــوض ب ــة للنه ــائل الكفيل ــي الوس ــا ه ــتقبله وم ــرون مس ــف ت كي
بلــغ متوســط منــو األقســاط املباشــرة لقطــاع التأمــن بســلطنة عمــان معــدل 
4 % مــن عــام 2013 إلــى عــام 2020م، حيــث ســجل معــدل النمــو 
ارتفاعــا بوتيــرة تصاعديــة مــن عــام 2013م إلــى عــام 2019م إال أن 
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عــام 2020م ســجل انخفاضــاً بلــغ 4 % بســبب تأثيــرات جائحــة كورونــا 
)كوفيــد9-19(. وبنــاء علــى معطيــات النمــو التصاعــدي الــذي ســجله قطــاع 
التأمــن خــال األعــوام املاضيــة وتأثــره باجلائحــة فمــن املتوقــع أن يســتمر 
ــة التأمــن  ــق إلزامي ــع تطبي ــو املتصاعــد خاصــة م القطــاع مســتقبا بالنم

ــي. ــدة يف الســوق العمان ــة جدي الصحــي وتســويق منتجــات تأميني
ــج  ــي البرام ــا ه ــة؟ وم ــركات العماني ــني يف الش ــبة التوط ــي نس ــا ه م
التدريبيــة املقدمــة لرفــع مســتوى التدريــب والتأهيــل يف القطــاع؟

بلغــت نســب التعمــن يف قطــاع التأمــن مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 
بلــغ عــدد إجمالــي عــدد العاملــن عــدد  2021م نســبة 81 % حيــث 
2,240 منهــم عــدد 1,821 عمانــي وعــدد 419 وافــد. اجلديــر بالذكــر 
أنــه ومــع نهايــة العــام 2020م فقــد بلغــت نســب التعمــن يف شــركات 
التأمــن إلــى 85.7 % علــى مســتوى اإلدارات التشــغيلية و72.4 % علــى 
مســتوى اإلدارات الوســطى، ونســبة 52 %. علــى مســتوى اإلدارات العليــا.

البرامج التدريبية والورش واألنشطة والفعاليات للعاملن يف قطاع
البرامج التدريبية 

رغــم التحديــات التــي أفرزهــا انتشــار حائجــة كورونــا ليــس علــى الســلطنة 
فحســب وإمنــا علــى العالــم بأســره، إال أن الهيئــة قــد اســتمرت يف تطبيــق 
عامــي 20-2021م  التأمــن خــال  أعمــال  علــى  التدريبيــة  سياســتها 
وتنفيــذ سياســة التعمــن املقرونــة بالتدريــب والتأهيــل وذلــك بغــرض تطويــر 
قــدرات ومهــارات الكــوادر الوطنيــة املعرفيــة والعمليــة مبــا يجعلهــم قادريــن 
بــكل كفــاءة  التــدرج يف املناصــب الفنيــة واإلداريــة داخــل القطــاع  علــى 
واقتــدار. حيــث تبنــت الهيئــة االهتمــام بهــذا اجلانــب وفــق سياســة تعمــن 
تعتمــد علــى متكــن الكــوادر الوطنيــة العاملــة يف شــركات وسماســرة التأمــن 
يف الوظائــف الفنيــة واإلداريــة يف مســتوياتها الوســطى والعليــا دون التركيــز 

علــى الوظائــف يف املســتويات التشــغيلية فحســب.
الورش 

أمــا يف جانــب الــورش التدريبيــة التــى مت تنفيذهــا فقــد قامــت الهيئــة بتنفيــذ 
برنامــج شــهادة دبلــوم التأمــن الصحــي للعاملــن يف القطــاع.  كمــا مت تنفيــذ 
ورشــتن تدريبيتــن عــن بعــد حــول التحــول الرقمــي يف قطــاع التأمــن وذلــك 
بالتعــاون مــع معهــد التأمــن الهنــدي وأخــرى بالتعــاون مــع معهــد البحريــن 
للدراســات املصرفيــة واملاليــة واللتــن كانتــا موجهتــن للرؤســاء واملــدراء 

التنفيذيــن بشــركات التأمــن.
إضافــة إلــى ذلــك فقــد مت تنفيــذ أربعــة برامــج تدريبيــة قصيــرة باســتخدام 

تقنيــات الدراســة عــن بعــد وهــي التالــي:
1. برنامج )حتليل البيانات الضخمة والبيانات التأمينية(.

2. برنامج )مهارات اإلدارة الوسطى – 2(.
3. برنامج )التحول اإللكتروني يف قطاع التأمن(.
4. برنامج )سماسرة التأمن – واجهة التأمن(.

بالتنميــة  االهتمــام  علــى  الشــركات  حــث  للهيئــة  ميكــن  كيــف 
ــر  ــي الصغ ــني املتناه ــة التأم ــراءات لتنمي ــن إج ــل م ــتدامة؟ وه املس

الزراعيــة؟ والتأمينــات 
أولــت الهيئــة جانــب التنميــة املســتدامة أهميــة كبيــرة مــن خــال تقــدمي 
خدمــات تأمينيــة ذات جــودة عاليــة وبأســعار تنافســية وتلبــي احتياجــات 
ــة للباحثــن عــن  ــي مــن خــال اســتحداث الفــرص الوظيفي املجتمــع العمان
ــادة  ــة لشــركات التأمــن ممــا يســاهم بزي ــراز املســؤولية املجتمعي عمــل وإب
هــذا  يف  اخلطــوات  بهــذه  الهيئــة  قامــت  وقــد  االقتصاديــة  االســتدامة 

اجلانــب:-
1. مواءمــة التشــريعات والنظــم املحليــة مبــا يتناســب واملبــادئ الصــادرة مــن 

املنظمــات الدوليــة لتعزيــز العمليــة الرقابيــة.
2. إرجاء بعض التعديات على التشريعات والقوانن واللوائح.

3. اعتماد مشروع حساب املاءة املالية رأس املال املبني على املخاطر.
4. حتقيق نسب التعمن املطلوبة.

5. تأســيس معهــد تدريــب مختــص بالتأمــن / وحــدة تدريــب تأهيليــة 
بالتأمــن. مختصــة 

6. توفيــق أوضــاع كافــة وثائــق املنتجــات التأمينيــة وفــق األســس الفنيــة 
املتعــارف عليهــا.

7. تطبيق نظام التأمن الصحي يف السلطنة )منصة ضماني(.
8. وضــع مؤشــر عــام ألســعار اخلدمــات العاجيــة يف القطــاع الصحــي 

اخلــاص
9. عمل نظام اإلنذار املبكر لشركات وسماسرة التأمن

 )IFRS17( 17 10. تهيئة شــركات التأمن لتطبيق املعيار املحاســبي رقم
والصــادر مــن املجلــس الدولــي للمعاييــر املحاســبية )IASB( وفــق اخلطــة 

الزمنيــة املعتمــدة لثــاث مراحــل مختلفــة.
11. تطويــر أنظمــة تقنيــة املعلومــات ورفــع مســتوى األمــن الســيبراني لــدى 

الشــركات العاملــة يف قطــاع التأمــن.
لــدى  التأمــن  إعــادة  12. مراجعــة وتطويــر مبــادئ ومتطلبــات أعمــال 

التأمــن شــركات 
13. اســتكمال مشــروع رفــع جــودة اخلدمــات التأمينيــة للشــركات العاملــة 

يف قطــاع التأمــن
14. رفع مستوى التزام شركات وسماسرة التأمن

مــا هــي اخلطــة التــي ســتتبناها الســلطنة لتشــجيع التأمــني ضــد 
ــي  ــع عمان ــة مجم ــوون إقام ــل تن ــة؟ ه ــوارث الطبيعي ــيول والك الس

ــة؟ ــوارث الطبيعي للك
أصــدر عاهــل البــاد الســلطان هيثــم بــن طــارق )حفظــه اهلل ورعــاه( أوامــر 
ســامية باســتحداث صنــدوق وطنــي يعنــى بالكــوارث الطبيعيــة خاصــة بعــد 
األنــوار املناخيــة التــي ضربــت الســلطنة والتــي كان آخرهــا احلالــة املداريــة 

"شــاهن".
أمــا فيمــا يخــص قطــاع التأمــن فقــد أولــت الهيئــة االهتمــام يف هــذا 
اجلانــب مــن خــال مقتــرح إنشــاء مجمــع تأمينــي للكــوارث الطبيعيــة يجمــع 
جميــع شــركات التأمــن لتقليــل التكلفــة علــى الشــركات وتســهيل عمليــة 
اإلعــادة إلــى شــركات إعــادة التأمــن، وال زال املقتــرح قيــد الدراســة حاليــا.

مــن وجهــة نظركــم، مــا الــذي ميكــن عملــه لرفــع أقســاط التأمــني 
بشــكل ملمــوس؟ هــل هنــاك إمكانيــة لبلــوغ %3 نســبة التأمــني يف 

النــاجت القومــي اخلــام يف العشــرية احلاليــة؟
 )2024-2020( االســتراتيجية  خطتهــا  خــال  مــن  الهيئــة  تســعى 
ــي احتياجــات  ــة تلب ــة ذات جــودة عالي ــر منتجــات تأميني اســتحداث وتطوي
الســوق ومتســقة مــع تنامــي التقنيــة املاليــة. مبــا يحقــق متوســط نســبة النمــو 
املســتهدفة ســنويا حســب خطــة الهيئــة، ولتحقيــق نســبة النمــو املســتهدفة 
تعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ عــدة إجــراءات ومهــام ستســاهم يف زيــادة النمــو 

ــا: - الســنوي ومــن بينه
1. تطبيق نظام التأمن الصحي اإللزامي يف السلطنة.

2. صياغــة وثائــق تأمينيــة موحــدة لعــدد مــن املنتجــات التــي متــس شــريحة 
كبيــرة مــن املجتمــع.

3. اســتحداث منتجــات تأمينيــة جديــدة تلبــي احتياجــات الســوق يف ســلطنة 
عمان.

4. حتسن جودة تسعير تأمن املركبات لدى شركات.
5. دراسة إمكانية زيادة نسب االحتفاظ يف قطاع التأمن.

6. إصــدار الئحــة تنظــم أعمــال املســوقن األفــراد ملنتجــات التأمــن علــى 
احليــاة.

التأمــن بتطويــر مــواد توعويــة لعــدد مــن املنتجــات  إلــزام شــركات   .7
التأمينيــة.

ــة  ــة للشــركات العامل ــات التأميني ــع جــودة اخلدم 8. اســتكمال مشــروع رف
يف قطــاع التأمــن.

تقرير السوق العمانى
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السيد/ ناصر بن سالم البوسعيدي
رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمني ، الرئيس التنفيذي لشركة 

العمانية املتحدة للتأمني ، وممثل سوق التأمني باالتحاد العام العربي للتامني
مــا هــو تقييمكــم ألداء الســوق العمانــي يف الســنوات األخيــرة؟ 
ــه؟ ــوض ب ــة للنه ــائل الكفيل ــي الوس ــا ه ــتقبله وم ــرون مس ــف ت كي

أشــارت  فقــد   ، األخيــرة  الســنوات  يف  العمانــي  الســوق  ألداء  بالنســبة 
املؤشــرات املاليــة املتاحــة و املرتبطــة بالقطــاع يف العــام 2020م أن نســبة 
مســاهمة قطــاع التأمــن يف النــاجت املحلــي اإلجمالــي بلغــت %1.87 يف 
العــام 2020م مقابــل  %1.66 يف العــام 2019م. يف حــن انخفــض 
إجمالــي األقســاط املباشــرة للقطــاع يف الســلطنة بنســبة %4.3 يف العــام 
ــادة بلغــت 5 % يف العــام 2019  لتصــل إلــى465.9  2020م مقابــل زي
مليــون ريــال عمانــي )1.210 مليــار دوالر أمريكــي( مقابــل 486.6 مليــون 
ريــال عمانــي )1.264 مليــار دوالر أمريكــي( وتشــكل أقســاط التأمــن 
الصحــي مــا نســبته 33 %  مــن إجمالــي األقســاط املباشــرة يف حــن 
شــكل فــرع تأمــن املركبــات 24 % مــن إجمالــي األقســاط املباشــرة بينمــا 
شــكلت أقســاط تأمــن التكافلــي 14 % مــن إجمالــي األقســاط املباشــرة. 
وتشــكل األقســاط املحصلــة عــن طريــق سماســرة التأمــن 43 % ممــا 

ــام يف أداء قطــاع التأمــن.  يعكــس دورهــم اله
أمــا بالنســبة ملســتقبل ســوق التأمــن والوســائل الكفيلــة للنهــوض بــه – فمــن 
املعلــوم  أن ســوق التأمــن جــزء ال يتجــزأ مــن املنظومــة اإٌلقتصاديــة للدولــة  
ويتأثــر بشــكل مباشــر بــاألداء االقتصــادي ومعــدالت النمــو فيــه. كمــا يعتمــد 
أداء  النشــاط التأمينــي بشــكل كبيــر علــى موازنــة املصروفــات الرأســمالية 
للدولــة ومشــروعات البنيــة التحتيــة. فعلــى املــدى القصيــر ونظــراً إلنخفاض 
أســعار النفــط الــذي صاحبــه إنتشــار فيــروس كوفيــد 19 فقــد حــدى ذلــك 
ــام 2021م   ــة الســلطنة للع ــام يف موازن ــاق الع ــى تخفيــض اإلنف ــة إل بالدول
إلــى 10.88 مليــارات ريــال عمانــي، يف حــن بلــغ قيمــة العائــدات 8.6 
مليــارات ريــال عمانــي، لتســجل املوازنــة  عجــزاً ماليــاً قــدره 2.24 مليــار 

ريــال عمانــي.
أمــا بالنســبة للنفقــات املقــدرة املتعلقــة باالســتثمار الرأســمالي فقــد بلغــت 

900 مليــون ريــال عمانــي بنســبة  )%8( فقــط مــن إجمالــي النفقــات.
الركائــز  ٢٠٤٠م  ُعمــان  رؤيــة  حــددت  فقــد  الطويــل  املــدى  علــى  أمــا 

التاليــة:- األقتصادديــة 
● ركيزة حتقيق الثروة من خال اقتصاد متنوع ومتكن القطاع اخلاص.

● ركيزة حتقيق تنمية متوازنة للمحافظات.
● ركيزة املحافظة على استدامة البيئة.

● ركيزة إنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل.
لذا فإن مستقبل سوق التأمن يعتبر مستقباً واعداً بإذن اهلل.

يف  التأمــني  قطــاع  يواجههــا  التــي  التحديــات  أصعــب  هــي  ومــا 
الســلطنة؟ هــل ميكــن للقطــاع أن ينمــو بشــكل ســريع يف الفتــرة 

القادمــة؟ ليبلــغ 3 % مــن النــاجت القومــي العــام؟
هناك حتديات كبيرة لسوق التأمن العماني تتمثل يف اآلتي :-

1. صغر حجم السوق وزبادة عدد شركات التأمن .
ــف إعــادة التأمــن  ــاع تكالي ــات هــي ارتف ــر التحدي ــل مــن أهــم وأكب 2. ولع
والزيــادة يف شــروط إتفاقيــات إعــادة املقيــدة للشــركات املحليــة والتــي تصــب 
يف مصلحــة معيــدي التأمــن. والتحــدي األكبــر هــو احلفــاظ علــى إســتمرار 
بقــاء معيــدي التأمــن بســبب األنــواء املناخيــة التــي تتعــرض لهــا الســلطنة 

مــن حــن آلخــر.
3. التشــريعات الدوليــة املتعلقــة بالقطــاع مثــل تطبيــق معيــار التقاريــر 
املاليــة رقــم )17( والــذي ســوف يغيــر مــن شــكل القوائــم املاليــة لشــركات 

التأمــن وأرباحهــا
4. هنــاك أيضــاً بعــض التشــريعات اجلديــدة التــي ســيتم تطبيقهــا مــن العــام 
ــال  ــى أســاس مخاطــر رأس امل ــاءة عل ــق بإحتســاب هامــش امل ــادم تتعل الق
ومــن املحتمــل أن يؤثــر ذلــك علــى توزيعــات األربــاح لبعــض شــركات التأمــن.

بالنســبة ملعــدالت منــو قطــاع التأمــن فكمــا ســبق اإلشــارة إليــه أن منــو هــذا 
القطــاع يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاُ ومباشــراُ مــع معــدالت النمــو االقتصــادي 

واإلنفــاق احلكومــي علــى املشــروعات الرأســمالية والبنيــة التحتيــة. 
هــي  ومــا  للتأمــني؟  العمانيــة  اجلمعيــة  إجنــازات  أهــم  هــي  مــا 

العمانيــة؟  األطــر  وزيــادة  تكويــن  يف  مســاهمتها 
يف ضــوء النظــام األساســي للجمعيــة العمانيــة للتأمــن تهــدف اجلمعيــة 
ــن  ــع مســتوى صناعــة التأمــن وامله ــى رف ــى العمــل عل ــة للتأمــن إل العماني
التأمينيــة املرتبطــة وترســيخ مفاهيــم وأعــراف العمــل التأمينــي كمــا تقــوم 
بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة لتنظيــم عمليــة املنافســة وتســوية النزاعــات 
بــن الشــركات األعضــاء فضــاً عــن دورهــا يف توثيــق التعــاون مــع الهيئــات 
واألجهــزة احلكوميــة وغيــر احلكوميــة والعمــل علــى نقــل وجهــة نظــر القطــاع 
ــك  ــق األمــر بالتشــريعات الصــادرة مــن تل ــة حينمــا يتعل إلــى اجلهــات املعني
اجلهــات. كمــا مت تشــكيل جلــان فنيــة وماليــة مــن ممثلــي الشــركات األعضــاء 
وذلــك لبحــث األمــور الفنيــة واملاليــة ذات الصلــة  وبالنســبة لإلجنــازات 
فقــد مت  تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة يف الســلطنة يف أبريــل 2021 ، 
وقــد فرضــت ضريبــة القيمــة املضافــة علــى اجلــزء غيــر املنتهــي مــن قســط 
التأمــن )UPR( اعتبــارًا مــن 16 أبريــل 2021. ومتكنــت اجلمعيــة بفضــل 
ــاء  ــى إعف ــب  مــن احلصــول عل ــاز الضرائ ــع جه ــد التنســيق م مــن اهلل وبع
مــن ضريبــة القيمــة املضافــة ومت توفيــر  ملــف  بـــ 2.4 مليــون ريــال عمانــي 

لقطــاع التأمــن.
مــا الــذي يحــد مــن إقبــال الشــباب العمانــي علــى العمــل يف قطــاع 

تقرير السوق العمانى
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تقرير السوق العمانى

التأمــني؟ ومــا الــذي ميكــن عملــه لتشــجيعهم؟ 
ال يوجــد مــا يحــد مــن إقبــال الشــباب العمانــي علــى العمــل يف قطــاع 
التأمــن ولكــن ال يوجــد حتــى اآلن كليــة متخصصــة أو معهــد متخصــص يف 
دراســة التأمــن ومحاســبة التأمــن  لتخريــج كــوادر وطنيــة مؤهلــة لإللتحــاق 
بالقطــاع  ونأمــل أن يتــم تخصيــص قســم املــادة التأمــن ومحاســبة التأمــن 

ــإذن اهلل.  يف اجلامعــات اخلاصــة وجامعــة الســلطان قابــوس ب
كيــف تنظــرون إلــى التشــريعات اجلديــدة التــي طرحتهــا الهيئــة؟ 
يف نظركــم مــا هــي االقتراحــات التــي تريــد اجلمعيــة تطبيقهــا يف 

املســتقبل علــى املســتوى التشــريعي؟
لقــد كانــت الهيئــة العامــة لســوق املــال ســباقة يف تطبيــق أحــدث التشــريعات 
والنظــم يف صناعــة التأمــن وقــد أصــدرت الهيئــة العامــة العديــد مــن 
القوانــن والتعاميــم التــي تخــص الصناعــة ومنهــا علــى ســبييل املثــال ال 

احلصــر :-
1. تعديل بعض أحكام قانون التأمن التقليدي والتكافلي

2. قانون تأمن املركبات
3. صندوق تأمن الطوارئ 

4. الئحة استثمار أصول شركات التأمن
5. منوذج وثيقة التأمن املوحدة على املركبات

6. الئحة تنظيم أعمال سماسرة التأمن
7. إستراتيجية إعادة التأمن

8. ميثاق السلوك املهني للتأمن
9. ضوابط تسويق منتجات التأمن

10. الئحة تنظيم متطلبات ترخيص وكاء التأمن
كيــف واكبــت العمانيــة املتحــدة التكنولوجيــا املعاصــرة  مــن خــالل 
التطبيقــات واملنتجــات اجلديــدة التــي توفرهــا  الشــركة لعمالئها؟

ــن  ــا املعاصــرة م ــة املتحــدة التكنولوجي ــت العماني ــه واكب ــد اهلل وتوفيق بحم
خــال التطبيقــات واملنتجــات اجلديــدة التــي وفرتهــا لعمائهــا حيــث لــم 
يتأثــر الدخــل مــن األقســاط يف أوقــات اإلغــاق بســبب فيــروس كورونــا 
ــا التواصــل مــع  ــم مــن خاله ــي يت ــد مــن الوســائل الت ــدى الشــركة العدي فل
عمائهــا ســواء مــن  خــال موقــع الشــركة علــى شــبكة اإلنترنــت أو مــن 

خــال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة والتواصــل االجتماعــي.
ما الذي ترونه ضروريا لزيادة الطلب على التأمني يف السلطنة؟

ــك  ــر تل ــي وتتأث صناعــة التأمــن هــي جــزء ال يتجــزأ مــن االقتصــاد الوطن
الصناعــة بالســلب واإليجــاب وفقــاً ألداء االقتصــاد الوطنــي. ولــن يزيــد 
الطلــب علــى التأمــن إال إذا كان هنــاك مشــروعات اســتثمارية واســتثمارات 

خارجيــة كبيــرة
بالنظــر إلــى طبيعــة الســلطنة وتعرضهــا للســيول واألعاصيــر، مــا 
هــي أهــم احللــول التأمينيــة التــي ميكــن العمــل بهــا للحــد مــن هــذه 

املخاطــر؟
بالفعــل فقــد مت تصنيــف الــدول املطلــة علــى بحــر العــرب مــن الــدول التــي 
تتعــرض للســيول واألعاصيــر ولــذا جنــد صعوبــة عنــد جتديــد إتفاقيــات 
التأمينيــة وزيــادة  التأمــن مــن حيــث ارتفــاع تكاليــف التغطيــات  إعــادة 
يف الشــروط املقيــدة إلتفاقيــات إعــادة التأمــن . ونحــاول بقــدر اإلمــكان 
التأمــن لاســتمرار  يف توفيــر تغطيــات إعــادة  احلفــاظ علــى معيــدي 

التأمــن يف املنطقــة. 
بالنســبة للحلــول التأمينيــة تســعى شــركات التأمــن لشــراء تغطيــة أكبــر 
مــع    Catastrophic Insurance Cover  الكــوارث للتأمــن ضــد 
ــة  ــه العمــاء باتخــاذ احليطــة واحلــذر قبــل حــدوث اإلعاصيــر  حلماي تنبي

ممتلكاتهــم وتقليــل اخلســائر قــدر اإلمــكان . 

كيــف تقيمــون وضــع إعــادة التأمــني يف املنطقــة العربيــة؟ ومــا هــي 
أهــم التحديــات التــي تواجــه املعيديــن العــرب؟

لطاملــا عانــى قطــاع إعــادة التأمــن يف املنطقــة العربيــة مــن انخفــاض 
األســعار بســبب وفــرة العــرض، ممــا خلــق ظــروف تشــغيل صعبــة لشــركات 
إعــادة التأمــن اإلقليميــة وتذبــذب يف النتائــج. وقــد حتســنت ظــروف الســوق 
وتســعير إعــادة التأمــن مؤخــًرا لصالــح شــركات إعــادة التأمــن يف املنطقــة 

متاشــيا مــع حتســن أســعار إعــادة التأمــن العامليــة.
القائمــة، حيــث  التحديــات  تــزال هنالــك مجموعــة مــن  ذلــك، ال   ومــع 
يســتبعد تواصــل هــذا التحســن يف األســعار والشــروط علــى املــدى املتوســط 
والطويــل حيــث ال تــزال هنالــك منافســة إقليميــة بســبب توافــر الســعة 
االكتتابيــة لشــركات إعــادة التأمــن يف املنطقــة العربيــة ومــن شــركات إعــادة 
التأمــن الدوليــة. كمــا ســببت التداعيــات االقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة 
COVID-19 إنكماشــا يف طلــب التأمــن وإعــادة التأمــن يف بعــض الــدول 

العربيــة كنتيجــة لإلنكمــاش اإلقتصــادي.
عــاوة علــى عــدم وجــود تســعير فنــي مســتدام لألخطــار، يواجــه قطــاع 
التأمــن يف املنطقــة العربيــة مجموعــة مــن التحديــات اجلوهريــة لعــدة 

السيد / رومل طباجة
الرئيس التنفيذى للشركة العمانية إلعادة التأمني 

ونائب رئيس الجمعية العمانية للتأمني 
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أعــوام التــزال قائمــة رغــم التطــورات املهمــة التــي شــهدتها بعــض األســواق ، 
ــي: ــات يف اآلت ــل هــذه التحدي وتتمث

● شــح األطــراف القانونيــة اخلاصــة بقطــاع إعــادة التأمــن والتــي تشــجع 
ــن  ــرب م ــدي التأمــن الع ــة وحتمــي معي ــدول العربي ــن ال ــال ب ــادل األعم تب

ــة. ــة مــع الشــركات العماق ــر متكافئ املنافســة الغي
● احلاجــة لتحســن حوكمــة شــركات إعــادة التأمــن العربيــة حســب املعاييــر 

الدوليــة للحوكمة.
● التأثيــر الســلبي للتصنيــف األئتمانــي لعديــد مــن الــدول العربيــة علــى 
التصنيــف اإلئتمانــي لشــركات إعــادة التأمــن ممــا يســبب عائقــا لهــذه 

الشــركات لتطويــر أعمالهــا خــارج املنطقــة العربيــة وإفريقيــا.
● السياســات احلمائيــة املتبعــة مــن قبــل عــدد متزايــد مــن أســواق التامــن 
ــر  ــة مــن تطوي ــة ممــا يحــد مــن قــدرة شــركات إعــادة التأمــن العربي العاملي

أعمالهــا دوليــا
● محدوديــة اخلبــرات املحليــة يف مجــال إعــادة التأمــن والعلــوم االكتواريــة 

يف عــدد مــن الــدول العربيــة.
كيــف تــرون مســتقبل اإلعــادات العربيــة بالنظــر إلــى ســيطرة 
املعيديــن الكبــار مــن جهــة؟ ومــن جهــة أخــرى االنتكاســات التــي 

أصابــت بعــض املعيديــن العــرب؟ 
رغــم ريــادة الشــركات الدوليــة العماقــة لســوق إعــادة التأمــن يف املنطقــة 
ــا يف اســتدامة  ــة محوري ــة، يبقــى دور شــركات إعــادة التأمــن العربي العربي

وتطــور أســواق التأمــن العربيــة مســتقبا وذلــك لعــدة عوامــل أهمهــا:
الدوليــة  بالشــركات  مقارنــة  جــدا  صغيــرة  العربيــة  األســواق  تعتبــر   ●
العماقــة يف حجــم معاماتهــا، حيــث ينــدرج توظيــف رأس مالهــا يف املنطقــة 
العربيــة يف إطــار التنويــع يف مصــادر أعمالهــا باإلضافــة إلــى انخفــاض 
مســتوى تعــرض األســواق العربيــة ملخاطــر الكــوارث الطبيعيــة. قــرر بعــض 
ــادة يف  شــركات إعــادة التأمــن اإلنســحاب مــن بعــض األســواق نتيجــة للزي
عــدد وحجــم الكــوارث الطبيعيــة خــال الســنوات األخيــرة عــاوة علــى حالــة 

ــة. عــدم االســتقرار السياســي يف عــدد مــن األســواق العربي
●  تعــرف شــركات إعــادة التأمــن الدوليــة العماقــة باإلنتقائيــة و بأســعارها 
ــة  ــك ، تطــرح الشــركات العربي ــل ذل ــة وشــروطها املجحفــة ويف مقاب املرتفع
بدائــل أفضــل متاشــيا مــع واقــع األســواق العربيــة ممــا يســاهم يف احلــد مــن 

خــروج العملــة الصعبــة خــارج األوطــان واألســواق العربيــة. 
● تلعــب شــركات إعــادة التأمــن العربيــة وخاصــة منهــا احلكوميــة دورا 
املخاطــر  مجــال  وخاصــة يف  الوطنيــة  االقتصــادات  حمايــة  محوريــا يف 
الصعب تأمينها )PV / Decennial Liability /( واســتحداث صناديق 
للحمايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة واخلســائر الناجتــة عــن االضطرابــات 

االجتماعيــة.
واجــه عــدد مــن شــركات إعــادة التأمــن العربيــة خــال الســنوات األخيــرة 
حتديــات جســيمة تســببت يف تعليــق النشــاط االكتتابــي لبعــض الشــركات أو 

يف تقلــص كبيــر حلجــم معامــات شــركات أخــرى. 
ألخــرى  شــركة  مــن  االنتكاســات  هــذه  وراء  الدقيقــة  األســباب  تختلــف 
وبرأينــا يرجــع الســبب الرئيســي املشــترك إلــى محدوديــة احلوكمــة يف هــذه 

الشــركات إلستشــراف املخاطــر. 
ــي  ــادة التأمــن اإلقليم ــإن ســوق إع ــن هــذه االنتكاســات ، ف ــى الرغــم م عل
مهيــأ للنمــو وال يــزال هنــاك رأس مــال إعــادة تأمــن كاٍف يف املنطقــة العربيــة 

لتلبيــة احتياجــات الســوق.
مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه الشــركة العمانيــة إلعــادة التأمــني علــى 

مســتوي الســلطنة؟ وهــل تطمحــون للعــب دور ريــادي Leader؟ 
الشــركة العمانيــة  إلعــادة التأمــن "عمــان ري" هــي شــركة إعــادة التأمــن 
الوحيــدة يف ســلطنة عمــان وتســعى جاهــدة للمســاهمة يف تطــور ومنــو 
املحــاور  علــى  اهتمــام عمــان ري محليــا  يتركــز  املحلــي.  التأمــن  ســوق 

التاليــة: االســتراتيجية 

1. تدريــب وتطويــر املــوارد البشــرية العمانيــة يف مجــال التأمــن وإعــادة 
التأمــن ، ويشــمل ذلــك موظفــي الشــركة وموظفــي شــركات التأمــن املحليــة.
2. دعم وتنســيق اجلهود مع الشــركات العمانية و الهيئة العامة لســوق املال 

"كهيئة رقابية" لدراســة وتنفيذ املشــاريع التأمينية اخلاصة بالســلطنة.          
3. لعــب دور ريــادي محليــا بتوفيــر حلــول تتناســب مــع االحتياجــات التأمينية 

لشــركات التأمــن املحلية.
4. لعب دور إيجابي ونشيط يف اجلمعية العمانية للتأمن.  

واجهــت ســلطنة عمــان العاصفــة املداريــة " شــاهني"، مــا الــذي 
يجــب عملــه لالســتعداد لهــذه الكــوارث علــى املســتوى التأمينــي؟ 
علــى  إجباريــة  تأمينيــة  تغطيــة  هنــاك  لتكــون  اآلوان  آن  أمــا 

املحلــي؟ املســتوى 
ممــا ال شــك فيــه أن اإلعصــار املــداري األخيــر شــاهن كان أحــد أكبــر 
احلــاالت املداريــة التــي ضربــت ســلطنة عمــان منــذ إعصــار جونــو عــام 
آثــار إقتصاديــة كبيــرة علــى  2007.  وقــد جنــم عــن إعصــار شــاهن 
الســلطنة رغــم االحتــرازات املتخــذة مــن الســلطات الرســمية قبيــل وصــول 

اإلعصــار. 
تبقــى قيمــة التعويضــات التأمينيــة صعبــة التقديــر اليــوم، ولكــن ومــن املؤكــد 
أن شــركات التأمــن ستســاهم بتعويضــات هامــة مقابــل األضــرار التــي 

ــا. ــن عليه ــات املؤّم ــكات والشــركات واملركب حلقــت باألشــخاص واملمتل
ــر خــال الســنوات العشــر  ــد مــن األعاصي  تعرضــت الســلطنة لعــدد متزاي
األخيــرة نظــرا ملوقعهــا اجلغــرايف و مــن املتوقــع أن يــزداد هــذا النســق مــع 
تســارع االنحبــاس احلــراري مســقبا. يعــي قطــاع التأمــن ومــن خلفــه 
الهيئــة العامــة لســوق املــال أهميــة توفيــر تغطيــة تأمينيــة لألنــواء املناخيــة 
متكــن مــن حمايــة األشــخاص و املمتلــكات مســتقبا. وقــد بــدأت املشــاورات 
بخصــوص أفضــل مخطــط تأمينــي للمخاطــر الطبيعيــة التــي تتعــرض لهــا 

ــذ 2020.  الســلطنة من
دّعــم إعصــار شــاهن أهميــة هــذا املشــروع الوطنــي بالنســبة لــكل األطــراف 
املعنيــة ومــن املقــرر تنظيــم ورشــة عمــل خــال األســابيع القادمــة تضــم 
الهيئــة العامــة لســوق املــال، اجلمعيــة العمانيــة للتأمــن والشــركة العمانيــة 
ــة بالســلطنة  ــى خطــة تأمــن الكــوارث الطبيعي إلعــادة التأمــن لاتفــاق عل

)NAT CAT Insurance Scheme(
ــني  ــة للتأم ــة العماني ــه يف اجلمعي ــون ل ــذي تطمح ــدور ال ــو ال ــا ه م

ــة؟ ــوق العماني ــر الس ــل تطوي ــن أج م
ــة للتأمــن ، يشــرفني  ــة العماني ــس إدارة اجلمعي ــي نائــب رئيــس مجل بصفت
أن أعمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع زمائــي يف مجلــس إدارة اجلمعيــة باإلضافــة 
إلــى اللجــان الفرعيــة املختلفــة ألكــون صوًتــا لقطــاع التأمــن املحلــي. هنــاك 
العديــد مــن املبــادرات اجلديــدة التــي قدمتهــا الســلطات املحليــة ، ال ســيما 
يف إخــراط املواطنــن العمانيــن يف مجــال التأمــن وخاصــة يف مجــاالت 
تتطلــب خبــرات فنيــة ســيطر عليهــا الوافــدون يف املاضــي. كانــت اجلمعيــة 
هــي الوســيطة مــع الهيئــة الرقابيــة نيابــة عــن قطــاع التأمــن للعمــل ســويا 
بالســلطنة  التأمــن  اختــراق  نســب  وحتســن  التأمــن  بأهميــة  للتوعيــة 

.)Insurance penetration(
كمــا تلعــب عمــان ري دورا حاســما نيابــة عــن اجلمعيــة يف مجــال التدريــب 
ــن خــال  ــي م ــع التأمــن املحل ــا بإشــراك مجتم ــد قمن ــة. فق ــادل املعرف وتب
نــدوات دوريــة عبــر اإلنترنــت مــن أجــل تعزيــز احترافيــة القطــاع. كمــا قمنــا 
ــم املخاطــر لعــدد مــن  ــى خبــرات تقيي بإجــراء سلســلة ورش عمــل تركــز عل
ــي. كمــا نخطــط  ــدة قطــاع التأمــن املحل ــة املعقــدة لفائ األنشــطة الصناعي
ــم  ــة أخــرى ته ــم ورش عمــل ودروس معمقــة يف مســائل تأميني ــا لتنظي أيًض

ــي. الســوق املحل
كمــا نســعى لتكــون عمــان ري داعمــا مهمــاً لــكل مبــادرات اجلمعيــة العمانيــة 
لقانــون  تعديــات  واقتــراح  القطــاع  لتطويــر  مبادراتهــا  جــل  للتأمــن يف 

ــن  شــركات التأم

تقرير السوق العمانى
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كيــف تقيمــون أداء الســوق العمانــي يف الســنوات األخيــرة؟ ومــا 
هــي توقعاتكــم للســنوات القادمــة؟

قــدر صنــدوق النقــد الدولــي انخفاًضــا بنســبة 2.8 ٪ يف النــاجت املحلــي 
اإلجمالــي لســلطنة عمــان خــال عــام 2020 بســبب التباطــؤ املرتبــط بـــ 
COVID-19 الــذي يواجهــه االقتصــاد املحلــي والعاملــي. وقــد انعكــس 
ذلــك علــى قطــاع التأمــن ، حيــث انخفــض إجمالــي األقســاط املكتتبــة 
بنســبة 4.3٪ إلــى 466 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ 487 مليــون ريــال 
عمانــي يف عــام 2019. تزامــن مــع ذلــك ا نخفــاض يف املطالبــات ال ســيما 
مــن فئــة التأمــن علــى الســيارات. وبالتالــي ارتفعــت أربــاح القطــاع بأكثــر 
مــن 35 ٪ إلــى 48.5 مليــون ريــال عمانــي يف عــام 2020 مقابــل 36 

ــي يف عــام 2019. ــال عمان ــون ري ملي
تشــير النتائــج األوليــة للنصــف األول مــن عــام 2021 لشــركات التأمــن 
املدرجــة إلــى انخفــاض كبيــر يف أربــاح العــام احلالــي علــى الرغــم مــن ارتفــاع 

إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة بشــكل طفيــف وذلــك وفًقــا لألرقــام 
ــاح شــركات التأمــن  الصــادرة عــن بورصــة مســقط ، حيــث انخفضــت أرب
العشــر املدرجــة يف عمــان بنســبة ٪19 لتصــل إلــى 17.5 مليــون ريــال 
عمانــي يف النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنــة بـــ 21.8 مليــون ريــال 

عمانــي يف النصــف األول مــن عــام 2020. 
متثــل أقســاط التأمــن الطبــي أكبــر منتــج تأمينــي يف ســلطنة عمــان و مــن 
ــة  ــد إطــاق نظــام الرعاي ــو عن ــن النم ــد م ــج املزي ــق هــذا املنت ــع يحق املتوق
ــر مــن  ــى أكث الصحيــة اإللزامــي الــذي طــال انتظــاره. ســيؤثر البرنامــج عل

ــون يف القطــاع اخلــاص.  ــي شــخص يعمل مليون
لشــركات  األكبــر  التهديــد  شــاهن  واخرهــا  املداريــة  األعاصيــر  وتبقــى 
التأمــن وخاصــة يف مــا يخــص جتديــد اتفاقيــات إعــادة التأمــن التناســبي 
)Proportional Treaty( ويكمــن احلــل مــن وجهــة نظرنــا يف إرســاء 

خطــة وطنيــة لتأمــن الكــوارث الطبيعيــة.

تقرير السوق العمانى

كيف تقيمون جتربة التأمني التكافلي يف السلطنة؟
وقــد  االن،  ســنوات   7 الســلطنة  يف  اإلســامي  التأمــن  تواجــد  أكمــل 
شــهد هــذا القطــاع منــًوا مثيــًرا لإلعجــاب، وقــد ســاهمت شــركتا التأمــن 
التكافلــي -وذلــك مــن بــن 10 شــركات تأمــن ُمدرجــة- بنســبة 17٪ 
مــن إجمالــي األعمــال املكتوبــة يف عــام 2020. فشــركة املدينــة ليســت 
فقــط أكبــر وأول شــركة تأمــن تكافلــي يف ســلطنة ُعمــان فحســب ولكنهــا 
أيًضــا ثالــث أكبــر شــركة تأمــن يف الســلطنة بحصــة ســوقية تبلــغ 8 ٪ يف 
ــام 2019، أظهــرت شــركات  ــة أقســاط التأمــن بع عــام 2020. ومبقارن
التأمــن التكافلــي منــًوا بنســبة ٪1 بينمــا شــهدت شــركات التأمــن التقليديــة 
انخفاًضــا بنســبة ٪5 يف عــام 2020. لذلــك، اســتقبلت الدولــة مفهــوم 
التأمــن التكافلــي بشــكل جيــد للغايــة ومــن املتوقــع أن يســتمر مســار النمــو 

يف الســنوات القادمــة كذلــك.
مــا هــي اإلجــراءات التشــريعية والقانونيــة التــي ترونهــا ضروريــة 
لتشــجيع التأمــني التكافــل؟ هــل مــن الضــروري ســن قانــون خــاص 

ــة؟ ــركات التكافلي بالش
مت تنفيــذ الئحــة شــركات التأمــن التكافلــي يف أواخر عام 2020، وســتعمل 
ــد  ــق املزي ــة وحتقي ــال التجاري ــز األعم ــى تعزي ــد عل أحــكام الائحــة بالتأكي
ــل األحــكام املتعلقــة  مــن الشــفافية وحوكمــة الشــركات بشــكل أفضــل. مُتث
ــي(  ــاة )العائل ــى احلي ــن التأمــن عل باحتياطــي الطــوارئ، وفصــل املــاءة ب
والتأمــن العــام والقــرض احلســن بعــض األحــكام الرئيســية التــي ستســاعد 
يف منــو صناعــة التأمــن التكافلــي يف ســلطنة ُعمــان. وُتعتبــر هــذه الائحــة 
جنًبــا إلــى جنــب مــع املعاييــر املاليــة اجلديــدة للشــركات اإلســامية شــاملة 
متاًمــا وبالتالــي ليســت هنــاك ثمــة حاجــة ألي قانــون إضــايف أو خــاص 

لشــركات التأمــن التكافلــي يف هــذه املرحلــة.
هــل هنــاك حوافــز ميكــن أن تشــجع العمــوم علــى اقتنــاء التأمــني 
التكافلــي؟ مــا الــذي ميكــن لشــركات التأمــني التكافلــي عملــه حتــى 

ينجــح يف االنتشــار؟
ــدرة، واألهــم مــن  ــي هــو الق ــة التأمــن التكافل العنصــر األساســي يف عملي
ذلــك هــو الرغبــة يف توزيــع الفائــض يف صنــدوق املشــتركن علــى صاحبــي 
الوثائــق الفرديــة، ممــا يعنــي يف الواقــع أن صنــدوق املشــاركن يجــب أن 
ــق  ــا يف حتقي ــة، جنحن ــاء نفســه. ويف شــركة املدين ــن تلق ــة م ــق الربحي يحق

ــا بعــد عــام علــى مــدار الســنوات الســت املاضيــة مــن  فائــض مســتمر عاًم
خــال االكتتــاب الفعــال وإدارة املطالبــات بكفــاءة. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان 
ــل رســوم  ــن خــال تعدي ــة م ــل داعمــن للغاي ــة تكاف مســاهمو شــركة املدين
الوكالــة اخلاصــة بهــم ملســاعدة صنــدوق املشــتركن يف حتقيــق هــذا الهــدف.

والعاقــات  املختلفــة  االجتماعيــة  -مببادراتهــا  املدينــة  فشــركة 
االســتراتيجية- كانــت يف طليعــة نشــر الوعــي التكافلــي يف ســلطنة عمــان، 
ممــا ســاعد يف جلــب العديــد مــن العمــاء الذيــن لــم يأخــذوا التأمــن غيــر 
ــق معتقداتهــم. يتضــح هــذا بوضــوح حيــث  ــى اآلن، مــن منطل الشــرعي حت
أن حصــة املدينــة يف الســوق تنمــو باســتمرار جنًبــا إلــى جنــب مــع االنتشــار 
يف مســاحة التكافــل العائليــة. لقــد كانــت الشــركة مــن أوائــل مــن اســتخدم 
وســائل التواصــل االجتماعــي لنشــر الوعــي بالتأمــن التكافلــي واالقتصــاد 

اإلســامي.
ــا  ــرة وم ــة املعاص ــل التكنولوجي ــة تكاف ــركة املدين ــت ش ــف واكب كي
شــركتكم  توفرهــا  التــي  اجلديــدة  واملنتجــات  التطبيقــات  هــي 

لعمالئهــا؟

السيد / أسامة الربواني
الرئيس التنفيذي شركة املدينة للتأمني
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مّثــل االبتــكار التكنولوجــي واالنتشــار الرقمــي موطــن قــوٍة بالنســبة لشــركة 
املدينــة وعــرض البيــع الفريــد بالفعــل يف هــذا الســوق. لقــد كان لدينــا 
إنشــاء  يف  ســاعدت  والتــي  الرقمــي  الفضــاء  يف  "األوائــل"  مــن  العديــد 
واجهــات صديقــة للعمــاء وقــادرة علــى حتقيــق مهمــة الشــركة املتمثلــة يف 
"جتربــة العمــاء الفائقــة". لقــد قمنــا بترقيــة واجهــات الويــب اخلاصــة 
بنــا وأطلقنــا التطبيقــات الهاتفيــة معامــات الشــركات )B2C( وتطبيــق 
مباشــرة إلــى املســتهلك )B2B( مــع مجموعــة واســعة مــن املنتجــات. لقــد 
ــا املعلومــات للمبيعــات عبــر  ــا يف العــام املاضــي بتطبيــق أداة تكنولوجي قمن
اإلنترنــت بــدورة كاملــة ويف نفــس الوقــت نعمــل علــى وحــدة مســح املطالبــات 
علــى شــبكة اإلنترنــت. لذلــك، مــن الواضــح أننــا نواصــل االســتثمار بكثافــة 
يف التحســينات التكنولوجيــة لتحقيــق الكفــاءة والســرعة لعمائنــا حيــث 
كانــت جهودنــا أكثــر وضوحــا خــال األوقــات الصعبــة لإلغــاق الناجــم عــن 

ــد. الكوفي
يف  أداءه  تقيمــون  كيــف  العمانــي،  بالســوق  معرفتكــم  بحكــم 
الســنوات  يف  للنمــو  توقعاتكــم  هــي  ومــا  األخيــرة؟  الســنوات 

القادمــة؟
كانــت الســنوات القليلــة املاضيــة صعبــة بالنســبة لقطــاع التأمــن يف ُعمــان، 
كــت،  نــت  برنامــج  املتزايــد ألحــداث  التكــرار  بســبب  األداء  تأثــر  حيــث 
وانخفــاض أســعار النفــط ومؤخــًرا عمليــات اإلغــاق التــي تســبب فيهــا 
كوفيــد. ومــع ذلــك، فقــد أظهــرت الصناعــة مرونــة جيــدة وكان هنــاك منــو 
علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات. فقــد ظلــت معظــم شــركات التأمــن حُتقق 
ربحــاًََ وإن كانــت بهوامــش ربــح أقــل، وهــو أمــر مفهــوم يف ظــل الظــروف 
ــرى أن النصــف األول مــن  ــة ي ــر حداث ــة. فمــن ينظــر يف األداء األكث احلالي
عــام 2021 قــد أظهــر أن الشــركات املدرجــة تظهــر منــًوا إجمالًيــا بنســبة    
2 ٪ يف اخلــط األعلــى، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى التعــايف االقتصــادي مــن 
تأثيــر كوفيــد9-19. ومــع ذلــك، فقــد تدهــورت معــدالت اخلســارة وزاد معدل 
العائــد األساســي. هنــاك أيًضــا دفعــة أكبــر نحــو الرقمنــة يف جميــع جوانــب 

عمليــات التأمــن والتــي مــن املتوقــع أن حتســن الكفــاءة، فتقويــة ســوق إعــادة 
التأمــن العاملــي وتقليــل قــدرات إعــادة التأمــن يف املنطقــة مُتثــل حتدًيــا 
إضافًيــا. ولكــن باملثــل، فــإن لوائــح التأمــن الصحــي اإللزاميــة -وهــي دفعــت 
احلكومــة لتطويــر وتشــجيع قطــاع الشــركات الصغيــرة واملتوســطة جنًبــا 
إلــى جنــب مــع االســتثمار األجنبــي املتوقــع يف عمــان- ستســاعد يف حتييــد 
ــرة  ــورة أعــاه. ويجــب أن تســتمر الصناعــة يف النمــو بوتي ــات املذك التحدي
ــد تظــل حتــت الضغــط يف  ــى الرغــم مــن أن هوامــش التشــغيل ق ــة عل ثابت

املســتقبل القريــب.
كيــف تعاملتــم مــع العاصفــة املداريــة " شــاهني"؟ وهــل لديكــم 
ــوق؟ ــتوى الس ــى مس ــركتكم وعل ــة لش ــائر املرتقب ــرات للخس تقدي

ــر التأثيــر  ــه تقدي نظــًرا حلجــم تأثيــر إعصــار "شــاهن"، مــن الســابق ألوان
الكامــل للخســائر، ولكــن مــن املؤكــد أن هنــاك عــدًدا كبيــًرا مــن املطالبــات 
املتوقعــة بســبب اإلعصــار مــن الصناعــة ككل. تتمتــع شــركة املدينــة ببرنامــج 
إعــادة تأمــن عاملــي قــوي للغايــة لتغطيــة االلتزامــات الناشــئة عــن اخلســائر 
الناجمــة، وبفضــل مواردنــا املاليــة القويــة، نحــن يف وضــع جيــد يســمح لنــا 

بالوفــاء بالتزامنــا جتــاه أصحــاب وثائــق التأمــن لــدى شــركتنا.
املصاعــب  لتقليــل  للغايــة  االســتباقية  اخلطــوات  بعــض  اتخذنــا  لقــد 
التــي يواجههــا عامــة النــاس وأصحــاب وثائــق التأمــن لدينــا علــى وجــه 
اخلصــوص. فتواصلنــا مــع اجلمهــور مــن خــال منصــات وســائل التواصــل 
ــات،  ــز املطالب ــب املســاعدة يف مرك ــا، وإنشــاء مكت االجتماعــي اخلاصــة بن
بعــض  كانــت  والفوريــة  القريبــة  واملكاتــب  املطالبــات  موظفــي  ونشــر 
ــا جــداول  ــك، فقــد وضعن ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف اخلطــوات الرئيســية األولي
زمنيــة صارمــة لتســجيل املطالبــات ومعاجلتهــا وصرفهــا. ومتتلــك الشــركة 
فريــق مطالبــات ومســؤولى تســوية خســائر يف امليــدان إلجــراء عمليــات 
مســح ســريعة وتقييــم األضــرار إلجــراء تســوية ســريعة للمطالبــات والوفــاء 
مبســؤوليتنا جتــاه أصحــاب وثائــق التأمــن لــدى الشــركة يف هــذه األوقــات 

الصعبــة.

تقرير السوق العمانى
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التحقتــم بالشــركة مــن قريــب، كيــف وجــدمت الســوق العمانــي 
ــة؟ مقارنــة مــع الســوق االماراتــي الــذي عملتــم فيــه لفتــرة طويل

ــث كان  ــي حي ــى نطــاق عمل ــد عل ــس بجدي ــي لي ــة الســوق العمان يف احلقيق
منصبــي اإلقليمــي علــى صلــة مباشــرة مــع عمليــات الشــركة يف الســلطنة، 
ولكــن بالفعــل تختلــف األمــور مــن املتابعــة علــى املســتوى اإلقليمــي عنهــا يف 
ــة  ــة. عــن املقارن ــاً مــع شــركة الرؤي ــه حالي ــوم ب ــذي أق ــاج املباشــر ال االندم
ــاز ســوق  ــه اخلاصــة بحيــث ميت ــكل ســوق مميزات وباختصــار شــديد فــإن ل
ــذي يضعــه يف مقدمــة دول املنطقــة  ــر ال ــي باحلجــم الكبي التأمــن االمارات
بينمــا ميتــاز ســوق التأمــن يف الســلطنة بتركيــز أكبــر علــى قنــوات التوزيــع 
التقليديــة مــن فــروع ووســطاء تأمــن تنخــرط يف تواصل مباشــر مــع العميل. 
أضــف طبعــاً إلــى عامــل األخطــار املتأتيــة مــن شــّدة الكــوارث الطبيعيــة التــي 

تبــدو أكثــر تواتــراً يف ســلطنة عمــان عــن مثياتهــا يف املنطقــة. 
تخصصــت الرؤيــا للتأمــني يف بدايتهــا يف بعــض الفروع )املســؤوليات 
ــتراتيجية؟ أم  ــس االس ــى نف ــركة عل ــت الش ــل مازال ــوادث(، ه واحل

هــل هنــاك توجهــات أخــرى ومنتجــات جديــدة؟
نهــدف مــن خــال املرحلــة القادمــة باالجتــاه نحــو رؤيــة جديــدة تقــوم علــى 
ثقافــة اآلداء العالــي وفلســفة العميــل أوالً ثــم التركيــز فالتحــول الرقمــي 
ضمــن أولويــات ملحــة. أمــا بالنســبة إلــى اســتراتيجية حقــل العمــل التأمينــي 
فســوف نســتمر بالتركيــز علــى خطــوط التأمينــات العامــة مــن هندســي 
ومســؤوليات علــى أنواعهــا )ماليــة وعامــة وقانونيــة إلــخ( إضافــة إلــى تركيــز 
ــات وصحــي  ــول )مركب ــوع احلل ــى خطــوط تأمــن األفــراد مــع تن خــاص عل
وحيــاة وســفر ومنــازل وغيرهــا( إلــى خدمــة فعالــة وسلســة ســواء عنــد طلــب 
التأمــن أم حلظــة التقــدم باملطالبــة، إلــى جانــب طبعــاً التنــوع يف كيفيــة 

التواجــد املناســب ســواء يف الســوق االفتراضــي أو الفعلــي.
كيــف تواكــب الرؤيــا للتأمــني التطــور التكنولوجــي؟ ومــا هــي أهــم 

التطبيقــات التــي تســتخدمها لتقــدمي خدماتهــا؟
يبــدو أن الرؤيــة كانــت دائمــاً واضحــة نحــو التحــول الرقمــي مــن خــال طلــب 
التأمــن واحلصــول عليــه  عبــر املواقــع اإللكترونيــة أو خاصيــة الواتــس أب. 
ــة للتأمــن يف مفاصــل املطالبــات  اآلفــاق ســوف تتســع حتــى نتواجــد الرؤي
املختلفــة مــن التبليــغ عــن احلــوادث إلــى املســاعدة والتقييــم ثــم اإلصــاح 
والتســديد نهايــة مبنــح العميــل املقــدرة علــى تقييــم اخلدمــات لألخــذ بهــا 

نحــو آداء أفضــل. 
كيــف تعاملتــم مــع العاصفــة املداريــة " شــاهني"؟ وهــل لديكــم 
ــوق؟ ــتوى الس ــى مس ــركتكم وعل ــة لش ــائر املرتقب ــرات للخس تقدي

أســوة بباقــي الشــركات ومبتابعــة مباشــرة مــن هيئــة التأمــن يف ســوق املــال 

ــق نحــو آداء أفضــل وذلــك  ــا خارطــة طري ــاً مــا يضعــون أمامن والذيــن غالب
ــرات املكتســبة  ــر يشــاركونها مــع الشــركات، وبحكــم اخلب مــن خــال معايي
مــع هكــذا مواقــف، كان التعامــل فعــاالً بتســهيل الوصــول إلــى الشــركة عبــر 
قنــوات مختلفــة متاحــة خلدمــة العمــاء وحثهــم علــى التواصــل والتبليــغ 
ــّدري األضــرار  ــة تواجــد مق ــت أهمي ــة. كان ــات املختلف الســريع عــن املطالب
ــح نفحــة  ــي ســاعدتنا مبن ــة الت ــى مســرح األحــداث مــن األمــور اإليجابي عل
طمئنينــة لكافــة العمــاء بأننــا متواجــدون أكثــر خلدمتهــم يف هكــذا ظــروف. 
مــن املبكــر الوصــول إلــى تخمينــات قريبــة عــن حجــم املطالبات ولكــن بالفعل 
فقــد أصبــح هنالــك مــا يفــوق اخلمســن مطالبــة علــى مســتوى التأمينــات 
ــا يف هــذا  ــث إن حجمن ــات حي ــى مســتوى املركب ــك عل العامــة وأقــل مــن ذل

القطــاع اليــزال صغيــراً.
مــا هــي توقعاتكــم لتطــور الســوق يف الســلطنة خــالل الســنوات 

القادمــة؟  
ــح  ــه املســار الصحي ــرة لعل ــداً ملحوظــاً يف املشــاريع الكبي ــا نلمــس تزاي بدأن
لنلتقــي مــع رؤيــة عمــان 2040 والتــي تضعنــا جميعــاً أمــام املســؤوليات 
املطلوبــة جتــاه كل مــا مــن شــأنه أن يســاهم يف دوران رائــع لعجلــة اقتصاديــة 
واعــدة يف بلــد فريــد يف جغرافيتــه الرائعــة وشــواطئه وكذلــك جبالــه التــي 
تشــد القاصــي والدانــي مــع التنويــه بشــعب لطيــف محــب ومضيــاف بطبعــه.

السيد/ عصام املسلماني
الرئيس التنفيذي شركة الرؤية للتأمني
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مــن وجهــة نظركــم، هــل يعانــي ســوق التأمــني العمانــي مــن تباطــؤ 
يف النمــو وملــاذا؟ 

ــى ســوق   ــر عل ــي تؤث ــاك مجموعــة مــن العوامــل الت ــه أن هن ممــا الشــك في
ــة  ــات املالي ــة التأمــن احــد عناصــر اخلدم ــن منظــور أن صناع التأمــن م
، مــن هنــا فــإن الســوق العاملــي  تأثــر  بجائحــة كورونــا  )كوفيــد19--19( 
وانعكاســاتها علــى كل األســواق ومــا  صاحــب اجلائحــة مــن تدابيــر إحترازيــة 
وفتــرات إغــاق نالــت كافــة القطاعــات االقتصاديــة  وهــو أمــر بالقطــع أثــر 
علــى معــدالت النمــو العاملــي  والــذي بــات واضحــا مــن خــال النشــرات 
االقتصاديــة الصــادر ة مــن بيــوت اخلبــرة – وبفضــل اهلل - فــإن التعــايف  
مــن تلــك املؤثــرات أضحــي ملموســاً  ونثمــن اجلهــود التــي تبذلهــا الســلطنة 
بشــكل مقــدر  حلمايــة الســوق املحلــي  وزيــادة  فــرص  حتقيــق  معــدل النمــو  
بثبــات  وهــو مــا  ظهــر جليــاً مــن خــال التصنيــف االئتمانــي اإليجابــي الــذي 
حظيــت بــه الســلطنة مؤخــرا مــن  "ســتاندرد آنــد بــورز"  وهــو مــا يعــد أجنــاز 

ومحــل إشــادة باجلهــود املبذولــة.
مــا هــو تقييمكــم ألداء الســوق للعــام احلالــي؟ كيــف تتوقعــون منــو 
ــن  ــع م ــه للرف ــب عمل ــذي يج ــا ال ــة؟ وم ــنوات القادم ــوق يف الس الس

إجمالــي األقســاط؟ 
إعطــاء تقييــم ألداء الســوق للعــام احلالــي وقبــل نهايــة الســنة املاليــة  يجعلــه 
غيــر مكتمــل  لذلــك نفضــل االنتظــار لنهايــة العــام، هنــاك مؤشــرات قويــة 
علــى حتقيــق معــدل منــو يف الســنوات القادمــة ومــن أهــم تلــك  املؤشــرات 
أن إجــراءات التأمــن الصحــي اإللزامــي ســوف تعــود علــى القطــاع بنتائــج 

إيجابيــة ويعمــل علــى زيــادة االقســاط .
وخاصــة  2021؟  ســنه  يف  شــركتكم  أعمــال  رقــم  تطــور  كيــف 
ــم  ــي أه ــا ه ــج؟ م ــي النتائ ــف ه ــوق؟ كي ــاط الس ــع أقس ــة م باملقارن

الفــروع التــي تعملــون فيهــا؟
بعــد تولــي املســئولية يف بدايــة عــام 2021، عملــت اإلدارة علــى مراجعــة 
املحفظــة التأمينيــة للشــركة للتعــرف علــى أســباب النتائــج يف ســنة 2019 
التخلــص مــن املخاطــر  العناصــر هــو  ، وكان مــن أهــم وأبــرز  و2020 
الرديئــة ملســاعدة الشــركة لتصحيــح املســار والعــودة الــي الربحيــة ،وهــو 
ــي ، و إن كان  ــى االقســاط املجمعــة يف العــام احلال ــه انعــكاس عل مــا كان ل
مؤشــرات التعــايف  ظهــرت واضحــة مــن خــال حتســن معــدل اخلســائر 
بشــكل كبيــر  الربــع الثانــي والثالــث يف العــام  احلالــي. علــى الرغــم مــن 
بشــكل  انخفــض  اخلســارة  معــدل  أن  إال  املجمعــة  االقســاط  انخفــاض 
ملحــوظ ممــا يطمئــن الــي العــودة الــي الطريــق الصحيــح. وال شــك أن 
عمليــة تنقيــة املحفظــة مــن املخاطــر غيــر اجليــدة يســتغرق بعــد الوقــت 
نظــرا لوجــود وثائــق ســارية، وهنــا نشــير الــي أن السياســة اإلكتتابيــة وأدوات 
تســعير املخاطــر هــي – وبحــق - رافعــة النمــو للشــركة يف الســنوات القادمــة 
ــي احتياجــات الشــركة  ــات إعــادة تأمــن تلب ــر ترتيب ــى توفي ــز عل مــع التركي
مــن اإلحتفــاظ، مبــا يعمــل علــى حتقيــق التــوازن بــن  إدارة املخاطــر وزيــادة 
القــدرة االســتيعابية لاحتفــاظ باألقســاط داخــل  الشــركة، ممــا يســمح لهــا 
بتحســن وضعيتهــا املاليــة مــن خــال تقليــل التذبــذب يف قيمــة نتائجهــا 
وزيــادة هامــش مــاءة املاليــة. نركــز يف اعمالنــا علــى كافــة فــروع التأمــن 
تصميــم  حاليــا  ونــدرس  التأمينيــة  املنتجــات  كل  الشــركة  متتلــك  حيــث 

ــا مــن خــال التســويق الرقمــي.   منتجــات وعرضه
ــني  ــل توط ــن أج ــركة م ــا الش ــي تطبقه ــات الت ــم السياس ــي أه ــا ه م

ــة؟ ــة الرقمن ــراط يف عملي ــن االنخ ــاذا ع ــوادر؟ وم الك

ــى تنميــة  مهاراتهــم يف  ــى الكــوادر الوطنيــة وتعمــل عل حتــرص الشــركة عل
مختلــف انشــطة الشــركة ســواء األكتتــاب أو أدارة املطالبــات و أيضــا إعــادة 
التأمــن وتتميــز الشــركة بأنهــا حققــت نســبة  تعمــن مرتفعــة بــن الشــركات 
الوطنيــة  ويتــم تزويــد الكــوادر الوطنيــة ببرامــج تدريبيــة متميــزة للعمــل 
علــى متكينهــم يف املراكــز القياديــة داخــل الشــركة ، ويف هــذا الصــدد فأننــا 
نثمــن اجلهــود التــي تبذلهــا الهيئــة العامــة لســوق املــال ومــا تقدمــه مــن 
حزمــة برامــج لتأهيــل  العاملــن يف صناعــة التأمــن والتــي تأتــي يف صــدارة 
أولويــات الشــركة يف املرحلــة القادمــة وهــي العمــل علــى تبــوء الكــوادر 
الوطنيــة لصناعــة القــرار. إن االهتمــام بعمليــة الرقمنــة امــر حتمــي ال 
غنــي عنــه نظــراً للتنامــي املطــرد يف عمليــات البيــع والتوزيــع عبــر اإلنترنــت 
والشــركة اســتعدت جيــدا حيــث أنــه بــدأ بالفعــل تنفيــذ عمليــة البيــع ملنتــج 
ــل  ــت( بشــكل كام ــة )اإلنترن ــات الدولي ــر شــبكة املعلوم ــات عب تأمــن املركب
مــع دفــع القســط وتعمــل الشــركة علــى عمليــة إحــال نظــام  إدارة عمليــات 
التأمــن  )احلاســب اآللــي ( بنظــام أكثــر تطــوراً ميكــن الشــركة مــن انشــاء 

تطبيقــات لهــا علــى األبــل اســتور واالنــدور . 
ما هي خططكم املستقبلية للتوسع؟

إن خطــط التوســع التــي مت اعتمادهــا تعتمــد علــى رؤيــة الشــركة يف إحــداث 
نقلــة نوعيــة يف البنيــة التحتيــة  للشــركة كمــا ســبق القــول هــو إحــال  وحــدة 
احلاســب اآللــي بوحــدة أكثــر تطــورا ملراعــاة متطلبــات العمــاء والســوق 
ــر الوقــت واجلهــد للعمــاء  ــى توفي ــة تعمــل عل وإعــداد شــبكة رقميــة حديث
واملتعاملــن مــع الشــركة مــن وكاء التأمــن وسماســرة التأمــن وبعــض 
عمــاء الشــركة الكبــار مــن املؤسســات التجاريــة التــي ميكــن لهــم مــن 
خــال بوابــة الشــركة أجنــاز اعمالهــم عــن بعــد وتعديــل بياناتهــم باإلضافــة 
أو احلــذف دون حاجــة الــي زيــارة مقــر الشــركة أو فروعهــا، فضــا عــن 
أمكانيــة تســجيل املطالبــات وحتميــل مســتندات املطالبــات بشــكل آلــي ودون 

ــب احلضــور. تدخــل أو طل
هــذا التحــول الرقمــي ســوف يحــدث نقلــة نوعيــة يف نطــاق اخلدمــات 
التجاريــة  للعامــة  اضافــة  ويعطــي  الشــركة  لعمــاء  املقدمــة  التأمينيــة 
للشــركة داخــل الســوق ويعطــي ميــزة احلصــول علــى خدمــات التأمــن 

واســع. بنطــاق 

السيد / محمد عامر
الرئيس التنفيذي باإلنابة شركة مسقط للتأمني
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مــا هــي أهــم القضايــا املطروحــة علــى جــدول أعمــال املكتــب املوحــد 
العماني؟

ــى  ــة األول ــة صاحــب األولوي ــي للبطاقــة البرتقالي ــر اإلصــدار اإللكترون يعتب
للمكتــب العمانــي املوحــد والربــط مبــا يناســب ذلــك مــع االحتــاد العــام 

العربــي للتأمــن ومبــا يخــدم زبائــن املكتــب أثنــاء عبورهــم احلــدود.
كيــف يواكــب املكتــب املوحــد العمانــي التحــول الرقمــي؟ وهــل 
تســتفيدون مــن الربــط االلكترونــي اجلديــد مــن أجــل تطويــر 

الســلطنة؟ داخــل  للبطاقــة  االلكترونــي  اإلصــدار 
عمــل املكتــب العمانــي املوحــد ومنــذ نشــأتة علــى حوســبة اعمالــة والتحــول 
الرقمــي حيثمــا امكــن ذلــك فقــد متــت حوســبة اجــراءات عمــل املكتــب 
منــذ العــام 2010 باســتخدام احــدث التكنولوجيــا انــذاك. وكنــا الســباقن 
دومــا بالطلــب مــن االحتــاد العــام العربــي للتامــن بضــرورة اعتمــاد حلــول 
الكترونيــة للبطاقــة البرتقاليــة والتحــول الرقمــي وقــد جتــاوب االحتــاد 
العــام العربــي مــع طلبنــا وطلــب مكاتــب اخــرى علــى مســتوى الوطــن العربــي 
وبــدأت اجــراءات مشــروع التحــول الرقمــي للبطاقــة منــذ العــام 2018 مــن 
حيــث اعــداد املواصفــات الفنيــة وبــدأ تنفيــذ املشــروع واالن يعتبــر مشــروع 
االحتــاد العــام العربــي مبراحلــه االخيــرة قبــل االطــاق الرســمي للبطاقــة 
البرتقاليــة االلكترونيــة ومــن هنــا وبالتنســيق مــع االحتــاد العــام العربــي فقــد 
ــة  ــا املحوســب مــن اجــل التحــول الرقمــي للبطاقــة البرتقالي ــا نظامن اعددن
ومبــا يتوافــق مــع مــا مت اعتمــاده مــن قبــل االحتــاد العــام العربــي للتامــن 
وجــاء مشــروع الربــط بــن املكتــب العمانــي املوحــد للبطاقــة البرتقاليــة مــع 
ــاز  ــد مت اجنــاز املشــروع بشــكل ممت ــام 2019 وق شــركات التامــن يف الع
وبتعــاون شــركات التامــن ذات العاقــة. امــا بخصــوص انعــكاس ذلــك علــى 
املكتــب والتحــول الرقمــي فقــد حققنــا العديــد مــن االيجابيــات للمكتــب 

وتتمثــل مبــا يلــي: 
أوال مت التخلــص مــن الفائــض الورقــي واملتراكــم مــن النســخة الورقيــة 

املكتــب مــن البطاقــة البرتقاليــة.
ــا  ــات للمكتــب بحيــث اصبحــت تصلن ــة وصــول البيان ــا مت تســريع عملي ثاني

بشــكل أٍنٍٍ يف معظــم احلــاالت 
ثالثــا: مت تخفيــض التكاليــف مــن خــال عــدم احلاجــة لاحتفــاظ بالنســخة 

الورقيــة مــن البطاقــة 
رابعــا: انعكســت عمليــة الربــط ايجابــا علــى شــركات التامــن وموظفيهــا مــن 

خــال عــدم احلاجــة الرســال البيانــات بشــكل يــدوي.
وأخيــرا وبعــد ان يقــوم االحتــاد العــام العربــي باطــاق البطاقــة االلكترونيــة 
رســميا )ونحــن جاهــزون لذلــك متامــا ( فســيكون بامــكان شــركات التامــن 
اســتخدام رابــط املكتــب املتعلــق بارســال البيانــات مــن اجــل اصــدار البطاقــة 
البرتقاليــة الكترونيــا وبشــكل رســمي ممــا سيســهل علــى شــركات التامــن 
وعلــى زبائنهــا الكــرام باحلصــول علــى البطاقــة الكترونيــا ودون احلاجــة 

الــى الورقــي منهــا 
ونحــن بدورنــا ســنقوم بتغذيــة رابــط االحتــاد العــام العربــي للتامــن مبــا 
يحتاجــة ومــا يتوفــر لدينــا مــن بيانــات لتســهيل عمليــة املــرور والتحقــق مــن 

ــى احلــدود. البطاقــة عل
مــا هــي اهــم املشــاكل التــي تواجــه املكتــب العمانــي يف التعامــل مــع 

املكاتــب األخــرى؟
ال يوجــد باملعنــى احلقيقــي مشــاكل تعيــق عمــل املكتــب اال موضــوع التراســل 
االلكترونــي لبيانــات البطاقــة واملطالبــات ونعتقــد جازمــن انــه ومبجــرد 

جنــاح االصــدار االلكترونــي للبطاقــة وتدفــق البيانــات بــن املكاتــب واالحتــاد 
فــان ذلــك كفيــل بــان يوجــد بيئــة تســمح ملختلــف املكاتــب باحلصــول علــى 
املعلومــات املطلوبــة واجــراء الــازم حيالهــا ســواء اكان ذلــك جلهــة التحقــق 
مــن صحــة بيانــات بطاقــة او للمطالبــات والتعويضــات او جلهــة املنافــذ 

احلدوديــة.
بحكــم أنكــم مــن أكثــر املكاتــب اســتعماال للبطاقــة البرتقاليــة، مــا 

الــذي ترونــه مناســبا لتحســني التعــاون مــا بــني املكاتــب املوحــدة؟
نتوقــع مــن املكاتــب املختلفــة ان تقــوم بالربــط االلكترونــي مــع الشــركات 
ذات العاقــة يف بلدانهــا وهــذا كفيــل بــان يذلــل معظــم العقبــات ان لــم يكــن 

جميعهــا .
البطاقــة  نظــام  خدمــة  لتعزيــز  تعــاون  اتفاقيــة  وقعتــم  لقــد 
ــا  ــرة ؟ فم ــات املبتك ــة للتقني ــركة الرؤي ــني ش ــم وب ــة بينك البرتقالي
هيــا القيمــة املضافــة التــي ســوف تعــود علــي الكتــب املوحــد نتيجــة 

ــاون؟ ــذا التع له
حقــق التعــاون بــن املكتــب العمانــي املوحــد للبطاقــة البرتقاليــة مــع شــركة 

الرؤيــة للتقنيــات املبتكــرة العديــد مــن الفوائــد ومــن اهمهــا مــا يلــي:
ــى املخــزون والتصــرف  ــة عل ــق بالرقاب ــط ســوق العمــل فيمــا يتعل اوال: ضب
الصــدار  االلكترونــي  التحقــق  خــال  مــن  التزويــر  عمليــات  ومنــع  فيــه 

للزبائــن البطاقــات 
ثانيــا: تخفيــف الكلــف املاديــة املترتبــة علــى اســتخدام املخــزون الورقــي 

وتقليــل ذلــك الــى احلــد االدنــى.
ثالثــا: رفــع اجلاهزيــة للمكتــب وللشــركات مــن اجــل التحــول االلكترونــي 
الكامــل لنظــام البطاقــة البرتقاليــة واملعتمــد مــن االحتــاد العــام العربــي 
للتامــن حلظــة القــرار بالذهــاب بشــكل حــي ومباشــر يف هــذا الصــدد.

رابعــا: فيمــا يتعلــق بامــن وحمايــة البيانــات مت تفعيــل عمليــة التشــفير 
ــات املســتخدمن  ــى ســرية بيان ــم احلفــاظ عل ــث يت ــط املناســب بحي والضب

والزبائــن.
البرتقاليــة  البطاقــة  عمــل  اجــراءات  حوســبة  عمليــة  منحــت  خامســا: 
االمكانيــات القصــوى الدارة املكتــب مــن اجــل التخطيــط واالشــراف ورفــع 
االنتاجيــة، كمــا وفــرت احتياجــات املكتــب مــن نظــم اســتعام فوريــة وهــذا 

ــا. ــرار ودقته ــة ســرعة اتخــاذ الق عــزز عملي

السيد / عبد اهلل بن محمد العمريي
املدير العام املكتب العمانى املوحد للبطاقة الربتقالية



151 العــــــــدد 
ديـسمـرب2021 م

5353
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أخبار

"شكيب أبوزيد" يفوز بشخصية العام التأمينية يف الدورة 
الثامنة لجوائز الشرق األوسط

فــاز األســتاذ/ شــكيب أبوزيــد األمــن العــام لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
بجائــزة شــخصية العــام التأمينيــة علــى مســتوى الشــرق األوســط وافريقيــا 
 Middle East( للتأمــن  األوســط  الشــرق  مجلــة  مســابقة  يف  وذلــك 

الثامنــة Insurance Industry Awards( بدورتهــا 
يأتــي هــذا الفــوز تكليــاً جلهــود أبوزيــد يف صناعــة التأمــن وإعــادة التأمــن 
ــذي  ــس التنفي ــي، بحســب الرئي ــل يف قطــاع التأمــن التكافل وســجله احلاف

ملجموعــة أورينــت للتأمــن وعضــو جلنــة التحكيــم عمــر األمــن.
هــذا وتعــد هــذه اجلائــزة األهــم علــى مســتوى صناعــة التأمــن يف الشــرق 
األوســط وشــمال افريقيــا، ومتنــح وفــق معاييــر محــددة وموضوعــة بوضــوح 
وبشــفافية كاملــة، ويقــوم بتقييــم املرشــحن حوالــى 25 محكمــا دوليــا علــى 

مســتوى العالــم.
ــد هــو األمــن العــام لاحتــاد العــام  ــر بالذكــر أن شــكيب أبوزي ومــن اجلدي
العربــي للتأمــن منــذ عــام 2019؛ وقبــل هــذا التعيــن، شــغل العديــد 
ــرب  ــا باملغ ــل – أتانت ــك مستشــار مشــروع التكاف مــن املناصــب مبــا يف ذل
 GMRB 2019(؛ املديــر التنفيــذي املســؤول عــن التســويق للمجموعــة(
DIFC(( مــن 2013 إلــى 2018 ؛ ومستشــار الرئيــس التنفيــذي بشــركة 
التأمــن العربيــة )2013(؛ والرئيــس التنفيــذي بشــركة تكافــل ري )2005 
– 2013(؛ املديــر العــام للشــرق األوســط واخلليــج )2000 – 2005( 
لشــركة Best Re؛ ونائــب رئيــس مجموعــة التكافــل العامليــة )2010-
.)IIS(  كمــا شــغل ســابًقا منصــب ســفير جلمعيــة التأمــن الدولية .)2013

ومنــذ تولــى أبوزيــد مهامــه كأمــن عــام لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
عمــل مــع فريقــه لتحديــث صــورة االحتــاد وتغييــر طريقــة عملــه بعــدد مــن 
املبــادرات مثــل الرقمنــة علــى مســتوى االحتــاد والترويــج لهــا علــى صعيــد 

صناعــة التأمــن العربيــة كالربــط اإللكترونــي للبطاقــة البرتقاليــة، وإطــاق 
النشــرة اإللكترونيــة األســبوعية؛ وإصــدار دليــل شــامل ومتكامــل للشــركات 
العربيــة، وتنظيــم ثمانــى نــدوات عبــر اإلنترنــت؛ وشــملت املبــادرات األخــرى 
حتســن الهويــة املرئيــة لاحتــاد، واحلضــور الفعــال علــى وســائل التواصــل 

االجتماعــي وإطــاق نســخة جديــدة مــن مجلــة التأمــن العربــي.
وتســعى األمانــة العامــة لاحتــاد لتطويــر صناعــة التأمــن العربيــة وتشــجيع 
الصناعــة  صــورة  حتســن  علــى  والعمــل  الرقمنــة  تبنــي  علــى  املهنيــن 
ومســاهمتها يف النــاجت القومــي اخلــام للــدول العربيــة، وجعــل االحتــاد العــام 
للتأمــن يلعــب دوراً مركزيــاً يف اجلهــود اإلقليميــة لتحقيــق الشــمول املالــي 

ــة. وتقليــص الفجــوة التأميني
ويف مجــال إعــادة التأمــن، يعمــل أبوزيــد علــى تشــجيع تبــادل األعمــال 
بــن الشــركات والتعــاون، كمــا نشــط يف خــال مســيرته املهنيــة يف الترويــج 

لصناعــة التكافــل / إعــادة التكافــل.

 Gallagher شــركة  وبرعايــة  مشــارك  مــن 300  يقــرب  مــا  بحضــور 
)ويليــس تــاورز واتســون ســابقاً(، نظــم االحتــاد العــام العربــي للتأمــن ندوتــه 
اإلفتراضيــة التاســعة يــوم االربعــاء املوافــق 1 ديســمبر اجلــاري لبحــث 
احلاجــة إلــى تصميــم منــاذج للكــوارث الطبيعيــة، ومناقشــة كيفيــة ســد 
الفجــوة التأمينيــة التــي قــد تصــل إلــى عشــرات املليــارات مــن الــدوالرات، 

تكــون احلصــة املؤمنــة فيهــا ضئيلــة وخاصــة يف بلداننــا الناميــة.
حيــث أوضــح الســيد/ شــكيب أبوزيــد – األمــن العــام لإلحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن أنــه وفقــا لبيانــات ســويس ري بلغــت خســائر صناعــة التأمــن مــن 
الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث التــي مــن صنــع اإلنســان علــى مســتوى العالــم 
83 مليــارات دوالر أمريكــي يف عــام 2020، وبالنظــر إلــى النصــف األول 

خسائر الكوارث الطبيعية سرتتفع إىل 183 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2040
االتحاد العربي للتأمني يناقش يف ندوته االفرتاضية التاسعة 
الحاجة إىل تصميم نماذج للكوارث الطبيعية : كيفيــــة ســد 

الفجـــوة التأمينيـــة
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لجنة تأمينات السيارات واملكاتب العربية املوحدة .. االجتماع املشرتك 
بني املكتبني املوحدين للسيارات التونسي والليبي يف تونس

بدعــوة مــن املكتــب املوحــد التونســي للســيارات، ُعقــد يوم االربعــاء املوافــق 2021/11/24 
االجتمــاع املشــترك بــن املكتبــن املوحديــن للســيارات التونســي والليبــي وذلــك مبقــر الهيئــة 

العامــة للتأمــن يف تونــس.
وقــد شــهد االجتمــاع مناقشــات ناجحــه ومت االتفــاق علــى االنتهــاء مــن األمــور العالقــه مــا 
بــن املكتبــن بخصــوص أعمــال البطاقــة البرتقاليــة، وجــاء هــذا االجتمــاع حتــت اإلشــراف 
املباشــر لرئيســي هيئتــي التأمــن بالبلديــن التونســي والليبــي وبحضــور الســيد/ حافــظ 
ــة  ــر عــام هيئ ــي مدي ــور/ محمــد محمــد عل ــس والدكت ــة التأمــن يف تون ــي رئيــس هيئ الغرب
اإلشــراف علــى التأمــن يف ليبيــا والســيد/ شــكيب أبوزيــد األمــن العــام لإلحتــاد العــام 

ــي للتأمــن. العرب
ومــن اجلديــر بالذكــر، أنــه قــد حضــر هــذا االجتماع الهــام القيادات العليــا للمكتبن املوحدين 
التونســي والليبــي الســيد/ محمــد الدخيلــي رئيــس املكتــب املوحــد التونســي والســيد/ عمــار 
ــي(،  ــب املوحــد الليب ــر املكت ــي لشــركات التأمــن )مدي ــام لاحتــاد الليب الرقيعــي األمــن الع

فضــاً عــن الســيد/ حــامت عميــرة ممثــا عــن اجلامعــة التونســية لشــركات التأمــن

أخبار

مــن ســنة 2021 بلغــت اخلســائر 77 مليــار دوالر وكانــت أقــل مــن 2020، 
ممــا يدفعنــا إلــى ضــرورة القيــام بتصميــم منــاذج للكــوارث الطبيعيــة حيــث 
أن الهــدف مــن هــذه النمــاذج هــو معرفــة األخطــار ووضــع خرائــط لهــا، 

واتخــاذ التدابيــر االســتباقية وأخيــراً تقديــر اخلســائر املمكنــه؛
وأضــاف أبوزيــد أنــه مــن املتوقــع أن التغييــر املناخــي سيتســبب يف خســائر 
مســتقبلية وســترتفع معهــا أقســاط تأمــن املمتلــكات ويتوقــع لألقســاط 
الناجمــة عــن التغييــر املناخــي أن تبلــغ 183 مليــار دوالر يف عــام 2040.

كمــا أشــار إلــى أنــه خــال النصــف األول مــن 2021، بلغــت قيمــة األخطــار 
التــي تعرضــت للكــوارث واملؤمــن عليهــا 107 مليــارات دوالر. يف الوقــت 
الــذي كان معــدل الكــوارث علــى مــدى 10 ســنوات 96 مليــار دوالر ويرجــع 
ذلــك إلــى خســائر عاصفــة Hurricane IDA والفيضانــات يف أملانيــا، 
كمــا بلغــت نســبة قيمــة الفجــوة التأمينيــة مــن جــراء التغييــرات املناخيــة 

وفقــا لـــ Aon 64% مــن اخلســائر غيــر مغطــاة تأمينيــا
وهــو األمــر الــذي أكــد عليــه أيضــاً الســيد / ســيمون ر. يونــغ – مديــر أول 
يف Gallagher )ويليــس تــاورز واتســون ســابقاً( الــذي أوضــح أن طبيعــة 
ــوارث  ــا اآلن فأصبحــت الك ــت أم ــرر بشــكل ثاب ــت تتك ــوارث قدميــا كان الك
تتكــرر بشــكل غيــر منتظــم، كمــا أشــار إلــى أنــه وفقــا لتقريــر املنتــدى 
االقتصــادي العاملــي األخيــر فقــد أرتفــع تصنيــف املخاطــر الناجمــة عــن 

ــة. ــة الثاني ــى املرتب ــاخ إل ــر املن تغيي
هــذا وقــد بــن الســيد يونــغ أنــه كلمــا توافــرت املعلومــات قلــت تكلفــة 
النمــاذج، وأنــه ميكــن لألســواق الناشــئة اآلن االســتفادة مــن التكنولوجيــا 
التــي حســنت مــن عمليــة توافــر املعلومــات وعلــى ســبيل املثــال األقمــار 
الصناعيــة الصغيــرة التــي يتــم تصميمهــا اآلن ملســاعدة شــركات التأمــن.

ويف نفــس الســياق، أوضــح الســيد/ أمــوري دوفيتيــل - رئيــس قســم التأمــن 
املعيــاري أكســا أن خطــورة التغييــرات املناخيــة ال تكمــن فقــط يف أنواعهــا 
ولكــن يف كثــرت حدوثهــا وأنــه مــن الضــروري االعتمــاد علــى النمــاذج وليــس 
فقــط االحصائيــات حيــث أن النمــاذج املعتمــده علــى االحصائيــات فقــط 
ال متكننــا مــن تصميــم منــاذج اكتواريــة ســليمه، كمــا أكــد علــى أن احللــول 
املعياريــة اآلن قــد متكننــا مــن ســد فجــوة احلمايــة التأمينيــة، كمــا أكــد 
علــى أهميــة منــاذج الكــوارث الطبيعيــة والتــي قــد حتــد مــن خطــر اجلفــاف 

وخاصــة يف منطقــة الشــرق األوســط وذلــك لقيامهــا بتجميــع كافــة البيانــات 
اخلاصــة مبخاطــر اجلفــاف والتــي ميكــن مــن خالهــا حمايــة املزارعــن 
مــن هــذا اخلطــر او مــن االخطــار مثــل اإلعصــار الــذي يــؤدي الــي تدميــر 

ــل. املحاصي
كمــا تطــرق الســيد/ شــمس الديــن كســالي -  ويشــغل املديــر اإلقليمــي 
 Gallagher )Willis Re إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  ملنطقــة 
ســابقاً(، إلــى قصــص جنــاح كثيــرة حيــث مت التعــاون بــن القطاعــن العــام 

واخلــاص لنجــاح التجربــة مثــل مــا حــدث يف اجلزائــر واملغــرب.   
كمــا مت اســتعراض التجربــة املغربيــة يف تغطيــة الكــوارث الطبيعيــة مــن 
ــام  املســؤول عــن إدارة  ــر الع ــب املدي ــة وهــو نائ خــال الســيد/ جنــم احلل
ــات النقــل، كمــا  ــة يف شــركة تأمين ــات و عــن قســم املخاطــر الكارثي املطالب
أشــار إلــى أنــه هنــاك حاجــة ملحــة الــي اصــدار وثائــق ضــد الكــوارث 
العــام  القطــاع  مــن  كل  يتمكــن  حتــي  مناســبة  تســعيرة  وذات  الطبيعيــة 
واخلــاص مــن تغطيــة هــذه النفقــات والقــدرة علــى ســداد التعويضــات 

املتضرريــن. لألشــخاص  الازمــة 
ــة  ــات يف الشــركة العماني ــر العملي ــري – مدي ــد النوي وأوضــح الســيد/ خال
إلعــادة التأمــن، أن ســلطنة عمــان نظــراً لوضعهــا اجلغــرايف تتعــرض للعديد 
مــن األخطــار الطبيعيــة مثــل جونــو يف عــام 2008 تكبــدت مــن خالــه 
خســائر اقتصاديــة ُقــدرت بحوالــي مليــار ونصــف دوالر أمريكــي بينمــا بلــغ 

قيمــة اخلســارة املؤمــن عليهــا )403 مايــن دوالر أمريكــي فقــط(،
عمــان خســائر  ســلطنة  تكبــدت  فقــد  شــاهن  إعصــار  عــن  وباحلديــث 
اقتصاديــة بلغــت حوالــي 1,887 مليــار دوالر مقابــل خســائر مؤمــن عليهــا 
مبقــدار 172 مليــون دوالر ممــا دفــع الســلطات العمانيــة إلــى إعــادة النظــر 
إلــى ضــرورة التأمــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة وأصــدر الســلطان هيثــم 
ــة، بهــدف  ــي للحــاالت الطارئ ــدوق وطن ــن طــارق، تعليمــات بتأســيس صن ب

التعامــل مــع مــا خلفــه إعصــار »شــاهن« مــن أضــرار وخســائر
ويف نهايــة النــدوة أكــد اجلميــع علــى ضــرورة توافــر املعلومــات للتمكــن مــن 
تصميــم منــاذج للكــوارث الطبيعيــة متكننــا مــن ســد فجــوة احلمايــة التأمينية
تأســس االحتــاد العــام العربــي للتأمــن ســنة 1964 ، و يضــم يف عضويتــه 
شــركات التأمــن و إعــادة التأمــن و إحتــادات و مراقبــي التأمــن ، وشــركات 

الوســاطة و اخلدمــات الطبيــة. 
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ملتقي شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمني وإعادة التأمني
واملؤتمر السابع والعشرون لالتحاد األفروآسيوي للتأمني، إعادة التأمني

شــهدت مدينــة شــرم الشــيخ فعاليــات ملتقــى شــرم الشــيخ الســنوي الثالــث 
للتأمــن وإعــادة التأمــن واملؤمتــر الســابع والعشــرون لاحتــاد األفرو-آســيوى 
للتأمــن  املصــري  االحتــاد  بتنظيمــه  قــام  والــذى  التأمــن  وإعــادة  للتأمــن 
بالتعــاون مــع االحتــاد األفروآســيوى للتأمــن واعــادة التأمــن بفنــدق ريكســوس 
ــى 22  ــن 19 إل ــرة م ــة شــرم الشــيخ خــال الفت ــت يف مدين ــوم ســي جي برميي

ســبتمبر 2021 حتــت عنــوان:
اإلجتاهات احلديثة للتأمن وإعادة التأمن: فرص ما بعد كوفيد- 19

وتناول امللتقي املحاور التالية على مدى ثاثة أيام:
- دور االستجابة الرقابية والتنظيمية يف تعزيز أداء صناعة التأمن
- إستراتيجيات اإلستدامة والشمول املالى: منظور صناعة التأمن

- دور التقنيــات التأمينيــة وآليــات التحــول الرقمــي يف صياغــة مســتقبل صناعــة 
التأمن

- التمييز يف تطوير مناذج األعمال: التحديات واحللول
- قــدرة صناعــة التأمــن علــى مواكبــة املتغيــرات احلديثــة - مــا بعــد كوفيــد- 

19
وقــد حضــر املؤمتــر مشــاركون مــن كبــري شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن 

ووســاطة التأمــن املحليــة واالقليميــة.
شهدت اجللسة االفتتاحية الرسمية للملتقي حضور كل من :

• السيد األستاذ / عالء الزهيري، رئيس االحتاد املصري للتأمني:
ــى نقــاط  ــا أن امللتقــى يســلط الضــوء عل ــال فيه ــة ق ــث القــي كلمــة افتتاحي حي
القــوة يف صناعــة التأمــن وقدرتهــا علــى البقــاء علــى الرغــم مــن التحديــات 
الكبيــرة التــي واجهتهــا. وأوضــح أن هــذا هــو الســبب يف اختيــار موضــوع املؤمتــر 
لهــذا العــام” االجتاهــات احلديثــة للتأمــن وإعــادة التأمــن: فــرص مــا بعــد 
ــا بقــوة صناعــة التأمــن وقدرتهــا علــى تطويــر  كورونــا Covid-19 ”، إلميانن
وســائلها وحتقيــق جنــاح كبيــر يف الفتــرة القادمــة. وأضــاف أن املؤمتــر هــذا 
العــام ســيتيح فرصــة كبيــرة جلميــع أصحــاب املصلحــة لاجتمــاع مًعــا ملناقشــة 

وتبــادل وجهــات النظــر فيمــا يتعلــق بالقضايــا احلرجــة التــي واجهتهــا صناعــة 
ــد هــذه  ــا بع ــا املضــي قدًم ــف ميكنن ــا، وإعامنــا كي التأمــن خــال أزمــة كورون

األزمــة.
االحتــاد  رئيــس  الفهــري،  الفاســي  يوســف  األســتاذ/  الســيد   •

التأمــني وإعــادة  للتأمــني  األفروآســيوي 
للتأمــن  األفروآســيوي  االحتــاد  رئيــس  الفهــري  الفاســي  الســيد  كلمــة  ويف 
وإعــادة التأمــن أشــار إلــى أن وبــاء كورونــا أثــر علــى حيــاة البشــر يف كل أنحــاء 
ــار الســلبية اســتجابة  ــك اآلث ــت ملعاجلــة تل ــم، وأن صناعــة التأمــن حترك العال
الحتياجــات عمائهــا وأن التحــول الرقمــي وســرعة حتــرك صناعــة التأمــن 
ــى الصناعــة نتيجــة لهــذه األزمــة همــا املحــوران  ملواكبــة التغيــر الــذي طــرأ عل
الرئيســيان لنجــاح صناعــة التأمــن يف التغلــب علــى اآلثــار الســلبية لهــا. وقــام 
ــه بتســليم األســتاذ/ عــاء الزهيــري،  ــة كلمت الســيد/ الفاســي الفهــري يف نهاي
ــس إدارة االحتــاد املصــري للتأمــن رئاســة االحتــاد األفروآســيوي  ــس مجل رئي
للتأمــن وإعــادة التأمــن ملــدة عامــن ويأتــي ذلــك وفقــا ملــا يتضمنــه النظــام 
األساســي لاحتــاد األفروآســيوي للتأمــن وإعــادة التأمــن، بــأن تتولــى الدولــة 
املضيفــة للمؤمتــر العــام األفروآســيوي رئاســة االحتــاد ملــدة عامــن، حلــن 

ــدة للمؤمتــر. ــدورة اجلدي ــاد ال انعق
• معالــي األســتاذ الدكتــور/ محمــد عمــران، رئيــس الهيئــة العامــة 

ــة ــة املالي للرقاب
ــاً جــراء  ــاً وجودي أكــد يف كلمتــه أن صناعــة التأمــن العامليــة قــد واجهــت حتدي
احلالــة الوبائيــة لفيــروس كورونــا املســتجد واملنتشــرة علــى مســتوى العالــم، بعــد 
أن اصطدمــت تلــك الصناعــة بعقبــة صعوبــة تغطيــة األوبئــة يف املســتقبل كمــا 
كان معتــادا، واجتــاه شــركات إعــادة التأمــن العامليــة إمــا إلــى اســتثناء األوبئــة 
صراحــة أو رفــع أســعار تغطيــة األوبئــة. و ذكــر أن الرقيــب علــى صناعــة التأمــن 
يف مصــر أســرع بوضــع خارطــة طريــق مُتكنــه مــن الصمــود أمــام اجلائحــة، 
ــات املســتحقة حــال  ــزم شــركات التأمــن بســداد التعويضــات واملطالب حيــث أل
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ــن عــن  ــى أســرع وقــت ممك ــق التأمــن ف ــاً بوثائ ــق اخلطــر املغطــى تأميني حتق
طريــق وســائل الدفــع املتعــددة لــدى كل شــركة ومبــا يســهم يف تعزيــز الثقــة 
املتبادلــة بــن العمــاء وشــركات التأمــن، كمــا بــادر بتوجيــه عمــاء شــركات 
التامــن.  بشــركات  املتاحــة  اإللكترونــي  الدفــع  وســائل  باســتخدام  التأمــن 
وأضــاف رئيــس الهيئــة أن الرقابــة املاليــة قــد طالبــت يف تدابيرهــا املعلنــة 
ملواجهــة انتشــار الفيــروس بــن العاملــن يف قطــاع التأمــن وتخفيــف حــدة 
ــة الســابق إصدارهــا بالســماح  اجلائحــة ، االســتفادة مــن اخلطــوات التنظيمي
نظــم  خــال  مــن  إلكترونيــاً  النمطيــة  وثائقهــا  بإصــدار  التأمــن  لشــركات 
معلومــات شــركة التأمــن لتشــجيع التحــول الرقمــى والوصــول للعمــاء عبــر 
أدوات تســويق رقميــة مســتحدثة، ومتكــن شــركة التأمــن مــن االكتتــاب عــن 
بٌعــد لتحقيــق االســتمرارية فــى التعامــل مــع العمــاء بيُســر، وااللتــزام بسياســات 
التباعــد االجتماعــي كأســلوب وقائــي أقرتــه الدولــة املصريــة يف اســتراتيجيتها 

ملواجهــة اجلائحــة.
• معالي األستاذ الدكتور/ محمد معيط، وزير املالية

و يف كلمتــه أكــد الدكتــور محمــد معيــط، وزيــر املاليــة ، أن قطــاع التأمــن 
يؤثــر ويتأثــر بسياســات الدولــة، ومــا يتــم إجنــازه مــن مشــروعات علــى املســتوى 
القومــي، والتــي حتتــاج بدورهــا إلــى تغطيــات تأمينيــة. وأشــار إلــى أن مشــروع 
ــه  ــن خال ــاح السيســي ســيتم م ــد الفت ــس عب ــه الرئي ــذي أطلق ــاة كرميــة ال حي
ضــخ اســتثمارات ضخمــة، حيــث مــن املتوقــع ضــخ مــن 700 إلــى 800 مليــار 
جنيــه أي 50 مليــار دوالر يف الفتــرة مــن 3 إلــى 5 ســنوات. وأكــد أن هــذا األمــر 
ســيؤدى إلــى توفيــر املزيــد مــن فــرص العمــل وخفــض معــدالت البطالــة وتشــغيل 
املصانــع، ومــن ثــم دعــم االقتصــاد املصــري، وهــو األمــر الــذى يــؤدى إلــى زيــادة 

معــدالت النمــو وخفــض نســب التضخــم.
الهجــرة  وزيــرة   ، الشــهيد  عبــد  مكــرم  نبيلــة  الســفيرة/  معالــي   •

باخلــارج املصريــني  وشــئون 
وأعربــت الســفيرة نبيلــة مكــرم يف كلمتهــا عــن ســعادتها حلضــور ملتقــى شــرم 
الشــيخ الســنوي للتأمــن، موضحــة أن وزارة الهجــرة تســعى دائمــا لتضافــر 
اجلهــود مــع كافــة مؤسســات الدولــة للتعــاون نحــو تلبيــة احتياجــات املصريــن 
باخلــارج، وال تدخــر جهــدا يف حتقيــق الكفــاءة االتصاليــة مــع اجلاليــات املصريــة 
حــول العالــم، كذلــك إيجــاد ســبل للتعــاون مــن أجــل التعامــل مــع أيــة مشــكات 
قــد تواجــه املصريــن باخلــارج يف أي دولــة. كمــا أشــارت الســفيرة نبيلــة مكــرم 

إلــى أن وزارة الهجــرة عملــت منــذ اليــوم األول علــى إعــادة الثقــة بــن املصريــن 
املصريــن  شــرائح  كافــة  مــع  تعمــل  الــوزارة  فــإن  لذلــك  والدولــة،  باخلــارج 
باخلــارج ملــد جســور هــذه الثقــة يف عهــد اجلمهوريــة اجلديــدة ويف ضــوء تنفيــذ 
االســتراتيجية الوطنيــة حلقــوق اإلنســان التــي أطلقهــا الرئيــس عبــد الفتــاح 

السيســي مؤخــراً.
توصيات املؤمتر

وجاءت أهم توصيات املؤمتر علي النحو التالي:-
1- مراقبــة املــاءة املاليــة لشــركات التأمــن واســتقرارها للتأكد من اســتعدادها 

ملجابهــة اى ظــروف طارئــة مثــل كوفيد 19.
2- اســتمرار التعــاون بــن احتــادات التأمــن والهيئــات الرقابيــة مــن أجــل 

اســتمرار دعــم وتطويــر صناعــة التأمــن علــى املســتوى اإلقليمــى.
3- يتعــن علــى جميــع االطــراف املعنيــة بصناعــة التأمــن تبنــى اســتراتيجيات 
أداء  لتطويــر  مبتكــرة  تقــدمي حلــول  أهدافــه  مــن  والــذى  املســتدام  التأمــن 

الصناعــة.
4- يتعــن علــى شــركات التأمــن تبنــى اســتخدام البرامــج التكنولوجيــة احلديثــة 

وتطبيقــات الهاتــف املحمــول املرتبطــة بالتأمن.
ــى احتياجــات العمــاء  ــدة ومتطــورة تلب ــال جدي ــى منــاذج أعم ــة تبن 5- محاول

املختلفــة.
6- ميكــن لصناعــة التأمــن االندمــاج وحتقيــق التواصــل بعــد ازمــة كوفيــد 19 

مــن خــال تبنــى اســتراتيجيات التحــول الرقمــى وتطويــر بيئــة العمــل.

الشــيخ  شــرم  ملتقــي  فعاليــات  هامــش  علــي 
الســنوي الثالــث للتأمــن وإعــادة التأمــن واملؤمتــر 
الســابع والعشــرون لإلحتــاد األفروآســيوي للتأمــن 
وإعــادة التأمــن، ُعقــد اجتمــاع جلنــة الســيارات 
واملكاتــب العربيــة املوحــدة يــوم االثنــن املوافــق 
2021/9/20 بفنــدق ريكســوس شــرم الشــيخ 
مبشــاركة الســادة أعضــاء اللجنــة حضوريــا وعلــى 
تطبيــق زووم. هــذا وقــد أتخــذت اللجنة العديد من 
القــرارات الهامــة منهــا البــدء يف إطــاق التجريبــي 
ــك  ــة وذل ــة البرتقالي ــي للبطاق لإلصــدار اإللكترون
ــدء  ــم الب ــى أن يت ــاراً مــن 2021/10/1 عل اعتب
فــى العمــل باإلصــدار اإللكترونــي بشــكل نهائــي 

ــادم 2022 ــام الق ــة الع بداي

اجتمــــاع لجنـة تأمينات السيارات واملكاتب العربية املوحدة
20 سبتمرب 2021 – شرم الشيخ- جمهورية مصر العربية
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حتــت رعايــة اجلهــاز القومــي للرقابــة علــى 
التأمــن واالحتــاد العاملي لشــركات التكافل 
والتأمــن اإلســامي مت عقــد مؤمتر تطوير 
اإلســامي يف  التكافلــي  التأمــن  جتربــة 
الســودان حتــت شــعار "التامــن التكافلــى 
 18 مــن  الفتــرة  يف  وتطويــر"   أصالــة 
الــي 19 أكتوبــر 2021 ، تنــاول املؤمتــر 
تهــدف  والتــي  املوضوعــات  مــن  العديــد 
التأمــن  وتقــومي مســيرة  الــي مراجعــات 
بعــد  الســودان  يف  االســامي  التعاونــي 
42 عامــا مــن التطبيــق العملــي، وذلــك 
ــت يف املشــهد  ــي حدث ــرات الت نســبة للتغي
االقتصــادي العاملــي والســوداني مبــا ينبــئ 
مبيــاد بيئــة منافســة، كمــا يهــدف املؤمتــر 
بالقــدر  املــال  رأس  حتفيــز  إلــى  ايضــا 
التكافلــي  التأمــن  نظــام  يجعــل  الــذي 
ــك  ــه وذل ــا لاســتثمار في االســامي جاذب
ــدول األخــرى.  باالســتفادة مــن جتــارب ال
كمــا تطــرق املؤمتــر الــي تطويــر أنشــطة 
إشــراك  إلــى  يــؤدي  بشــكل  التكافــل 
التأمــن  العامــل يف شــركات  املــال  رأس 

يصبــح  حتــى  االســامي  التكافلــي 
جاذبــا لهــذه الشــركات، هــذا الســيما 
تطــورات  يشــهد  الســودان  وان 
علــى  االنفتــاح  بينهــا  مــن  كبيــرة 
العالــم اخلارجــي ودخــول شــركات 
عــن  صــدر  وقــد  للبــاد.  جديــدة 
املؤمتــر عــدة توصيــات متثــل اهمهــا 
العائــد  توزيــع  نســبة  تعديــل  يف 
بــن  اإلدارة  نظيــر  االســتثمار  مــن 
أصحــاب رأس املــال وحملــة الوثائــق 
االســهم  حلملــة   %  70  لتصبــح 
ورفــع  الوثائــق،  حلملــة   % و30 
إلــى  اإلداريــة  املصروفــات  نســبة 
املحصلــة  األقســاط  مــن   %  30
ــى ان تصــرف نســبة 2.5  ــا عل فعلي
% لتدريــب العاملــن، وتطبيــق كل 
االســتثمار  يف  االســامية  الصيــغ 
أصــول  تقييــم  وإعــادة  املشــترك 
حملــة األســهم كلمــا اقتضــى األمــر 

املــال. رأس  الزيــادة يف 

تحت شعار: أصالة وتطوير يف الفرتة من 18 الي 19 أكتوبر 2021

مؤتمر تطوير تجربة التأمني التكافلي اإلسالمي يف السودان 

يف إطــار خلــق نــوع مــن التواصــل بــن الوســطاء باألســواق العربيــة، عقــدت 
 اجلمعيــة العموميــة لرابطــة وســطاء التأمــن العــرب إجتماعهــا بتاريــخ

26-10-2021 حضوريــاً مبقــر األمانــة العامــة لإلحتــاد وإفتراضيــاً عبــر 
تطبيــق زووم وذلــك إلســتئناف أعمــال الرابطــة التــي عملــت منــذ تأسيســها 

علــى التواصــل بــن الوســطاء العــرب وتبــادل اخلبــرات فيمــا بينهــم؛ 
جــاء اإلجتمــاع بدعــوة أكبــر عــدد مــن الوســطاء بأســواق التأمــن العربيــة 
ملناقشــة العمــل علــى تنفيــذ أهــداف الرابطــة ووضــع املنهــج املناســب إلعــادة 
التــي  اإلنطــاق منــه مــرة أخــرى خاصــة يف ضــوء املتغيــرات الســريعة 

ــن وأهميــة دور الوســطاء يف هــذه الصناعــة،  ــة التأم تشــهدها صناع
ومت خــال اإلجتمــاع عــرض ســريع للصــورة النمطيــة لوســطاء التأمــن يف 
ــى  ــدول املتقدمــة، وضــرورة العمــل عل ــة بال منطقــة الشــرق األوســط مقارن
تصحيــح املســمى اخلــاص بالوســطاء والتعامــل مبنتهــى اجلديــة مــع مهنــة 
الوســاطة التأمينيــة وأهميــة تكاتــف الوســطاء العــرب مثلمــا هــو الوضــع 

ــدول األخــرى؛  بال
إدارة  مجلــس  تشــكيل  بإعــادة  املتعلقــة  األمــور  بعــض  مناقشــة  مت  كمــا 
الرابطــة، إعــادة صياغــة نظامهــا األساســي، وحتديــد مهامهــا للبــدء يف 
التنفيــذ، ومت إتخــاذ عــدة توصيــات منهــا: تشــكيل جلنــة لتســيير أعمــال 
الرابطــة حلــن إعــادة إنتخــاب مجلــس إدارة جديــد مهمتهــا إعــادة صياغــة 
النظــام األساســي للرابطــة وعرضــه علــى اجلمعيــة العموميــة للرابطــة؛ 

وضمت هذه اللجنة كل من السادة: 
عقيلــة   ، اإلمــارات   –  Ralph J.Kabban  ، األردن   – فــراج  حبــش 
العرقوبــي – تونــس  ، إيهــاب ســمير – مصــر ، األمــن العــام لإلحتــاد العــام 

العربــي للتأمــن
ــب الوســطاء،  ــا  تدري ــدة موضوعــات ومقترحــات منه وتطــرق االجتمــاع لع
العمــل علــى حتقيــق أهــداف واضحــة وقابلــة للتحقيــق وتأتــي علــى رأســها 
إعــداد الئحــة تضــم معلومــات عــن الوســطاء باألســواق العربيــة، وضــرورة 

االلتــزام بتواريــخ لتنفيــذ هــذه األعمــال؛ 

اجتماع الجمعية العمومية لرابطة وسطاء التأمني العرب
2021/10/26
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أخبار

دبــي، اجتمــاع  املوافــق 2021/11/11 يف  يــوم اخلميــس  ُعقــد 
اإلصــدار  بتفعيــل  املتعلقــة  املواضيــع  لبحــث  وذلــك   IT جلنــة 
اإللكترونــي للبطاقــة البرتقاليــة حيــث إن املقــرر البــدء يف تطبيــق 
اصــدار البطاقــة بشــكل إلكترونــي بدايــة العــام القــادم .2022  وقــد 

حضــر هــذا اإلجتمــاع ، 
األســتاذ شــكيب أبــو زيــد األمــن العام لاحتــاد العام العربــي للتأمن، 
واالســتاذ محمــد مظهــر حمــادة مقــرر جلنــة تأمينــات الســيارات 
ــام املســاعد  ــة، واألســتاذ مجــدي فرغــل األمــن الع ــب العربي واملكات

IT لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن الــي جانــب أعضــاء جلنــة ال
مــن  اإللكترونــي  لإلصــدار  التجريبــي  اإلطــاق  بــدء  مت  حيــث   
2021/10/1 بنــاء علــى قــرار اللجنــة خــال اجتماعهــا األخيــر 

2021/9/20 بتاريــــــخ  الشــيخ  شــرم  يف  املُنعقــد 

 IT اجتماع لجنة الـ
االمارات يوم 2021/11/11

الندوة االفرتاضية الثامنة لالتحاد العام العربي للتأمني تحت عنوان

تجديد اتفاقيات اإلعادة وتأثري التغريات املناخية والكوارث الطبيعية على األسعار
يــوم  الثامنــة  االفتراضيــة  ندوتــه  للتأمــن  العربــي  العــام  االحتــاد  نظــم 
اخلميــس 28 أكتوبــر اجلــاري لبحــث مســتجدات األســواق العربيــة قبــل 
جتديــد اتفاقيــات إعــادة التأمــن لعــام 2022، ومــدى تأثيــر التغيــر املناخــي 

والكــوارث األخيــرة علــى األســعار العامليــة.
وأوضــح االحتــاد أن صناعــة إعــادة التأمــن هــي صناعــة عامليــة متتــد 

تأثيراتهــا إلــى كافــة األســواق علــى الصعيــد العاملــي.
هــذا وقــد أشــار الســيد هــادي حشيشــة – الرئيــس التنفيــذي املســؤول عــن 
االكتتــاب – إفريقيــا والشــرق األوســط – تأمينــات املمتلــكات واملســؤوليات 
يف شــركة SCOR فرنســا إلــى أن األســعار ســتتجه إلــى االرتفــاع نظــراً 
للتحديــات التــي تواجــه الصناعــة كالتغييــر املناخــي. كمــا أوضــح الســيد 
فاســيليس كاســبيتيس – املديــر العــام ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا وجنــوب ووســط آســيا AM BEST أن شــركات إعــادة التأمــن 
العامليــة لــم حتقــق أرباحــاً عاليــة يف الســنوات اخلمــس األخيــرة، وهــي 

مضطــرة ملواجهــة الكــوارث وانخفــاض العائــد علــى رأس املــال. 
وباحلديــث عــن التغييــرات املناخيــة، أشــار الســيد يوســف الفاســي الفهــري 
- الرئيــس التنفيــذي للشــركة املركزيــة إلعــادة التامــن – املغــرب إلــى أنــه 
وفقــا لبيانــات األمم املتحــدة وIPPC أن املنطقــة ســتتعرض للعديــد مــن 
الكــوارث يف الفتــرة القادمــة. ويف هــذا الصــدد أشــاد الســيد حشيشــة 
بتجربــة املغــرب املتمثلــة يف صنــدوق التضامــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة، 
ودعــا الــدول إلــى االســتعداد ملواجهــة الكــوارث وتقليــص الفجــوة التأمينيــة. 
ــادة  ــذي لشــركة إع ــس التنفي ــا أوضــح الســيد داوود الدويســان – الرئي كم
التأمــن الكويتيــة " أن شــركات إعــادة التأمــن العربيــة تواجــه العديــد مــن 
الصعوبــات وأن العائــق ليــس منــوذج العمــل الــذي اتبعتــه لفتــرة طويلــه، 
نظــرا ألن لــكل شــركة إســتراتيجيتها اخلاصــة بهــا، والتــي هــي بطبيعــة 
احلــال متغيــرة وإن هنــاك فرصــة أمــام صناعــة إعــادة التأمــن العربيــة 

لازدهــار. 
كمــا تطــرق النقــاش إلــى كارثــة انفجــار مرفــأ بيــروت ومــا ألــت إليــه األوضاع 

يف لبنــان، حيــث أكــد الســيد محمــد مهــران – نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
و العضــو املنتــدب لشــركة اليانــز للتأمــن – مصــر أن شــركات التأمــن 
ومنهــا شــركة أليانــز بلبنــان، التزمــت مــع عمائهــا وقامــت بتســوية العديــد 
مــن املطالبــات وهــو الــدور املنــوط بصناعــة التأمــن، وأشــار إلــى أن مــا 
يواجهــه لبنــان اآلن هــو الوقــت احلقيقــي إلظهــار الدعــم وهــو األمــر الــذي 
ثمنــه الســيد هــادي حشيشــه حيــث أشــار إلــى أنــه مــن اجليــد أن العديــد 
ــى تســوية مــا يقــرب مــن 90%  مــن شــركات التأمــن املباشــر ســارعت إل

مــن مطالباتهــا.
ويف نهايــة النــدوة أكــد اجلميــع علــى أن الوضــع املســتقبلي لصناعــة التأمــن 

العربيــة يدعــو للتفــاؤل.
واجلديــر بالذكــر أنــه قــد حضــر النــدوة مــا يقــرب مــن 270 مشــارك مــن 

مختلــف األقطــار العربيــة وأوروبــا.
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تهانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة إىل:
األستاذ / محمد حسن فرغيل 

بمناسبة توليه عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
لرشكة قناة السويس للتامني- جمهورية مرص العربية

 متمنيني له كل التوفيق في مهمته ولرشكة قناة السويس للتامني التقدم واالزدهار.

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني:
لألستاذ/ إبراهيم الريس 

بمناسبة انتخابه رئيس مجلس اإلدارة - رشكة  التكافل الدولية – البحرين
وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في المهام الموكلة إليه 

ولرشكة التكافل الدولية التقدم واالزدهار.

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة:
لألستاذ/ أمني صربي 

بمناسبة توليه المدير العام لرشكة المتوسط والخليج للتأمني "ميدغلف"– المملكة األردنية  
متمنني له كل التوفيق والسداد في مهمته 

لرشكة المتوسط والخليج للتأمني "ميدغلف" كل التقدم و االزدهار.
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تهانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة إىل:
 األستاذ / عصام عبد الخالق بمناسبة توليه االرئيس التنفيذي لرشكة االتحاد العربي الدويل للتأمني – األردن

  متمنني له كل التوفيق في مهمته ولرشكة االتحاد العربي الدويل للتأمني التقدم واالزدهار.

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة:
لألستاذ / بدر العزني بمناسبة توليه المدير التنفيذي لرشكة سالمة للتأمني التعاوني – السعودية ، 

كما ندعو هللا بالتوفيق والنجاح للرشكة سالمة للتأمني التعاوني.

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة:
لألستاذ /مصطفى صالح بمناسبة توليه العضو المنتدب  لرشكة المهندس لتأمينات الحياة  – جمهورية مرص 

العربية  ، كما ندعو هللا بالتوفيق والنجاح لرشكة المهندس لتأمينات الحياة

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة:
لألستاذ/ صالح الدين موىس محمد سليمان بمناسبة توليه المدير العام لرشكة شيكان للتأمني و إعادة التأمني – السودان  
متمنني لكم كل التوفيق والسداد في مهمته لرشكة شيكان للتأمني و إعادة التأمني   – السودان  كل التقدم و االزدهار.
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تعازى

كلمة رثاء وكلمة وفاء/ الدكتور معوض حسانين 
رحل عن عالمنا بتاريخ 2021/12/11 األخ والصديق العزيز  الدكتور معوض حسانين رئيس قسم التامين 

األسبق كلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس قسم التامين االسبق بكلية التجارة بجامعة الكويت ورئيس 
االتحاد المصري للتأمين االسبق ورئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب االسبق لشركة مصر للتأمين 

قام الدكتور معوض حسانين بدور بارز وهام في خدمة صناعة التامين علي المستوي األكاديمي وعلي 
المستوي المهني طوال مسيرته منذ تخرجه من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1964 على عدة عقود 
حتي وفاته رحمه اهلل.  تمتد عالقتي مع الدكتور معوض حسانين علي مدي أكثر من 50 عاما منذ أوائل 
ثمانينات القرن الماضي ، وعلي المستوي الشخصي كانت لي عدة تجارب ومواقف معه أذكر بعضا منها 

: توثقت عالقتي معه في فترة الثمانينات وأوائل فترة التسعينات من القرن الماضي عندما كنا نعمل 
كالنا بدولة الكويت ،حيث عمل الدكتور معوض خالل هذه الفترة أستاذا للتأمين ثم رئيسا لقسم التامين 
بكلية التجارة بجامعة الكويت وكنت انا اعمل مديرا مع الشركة األهلية للتأمين الكويتية، حيث طلب مني 

المشاركة كمحاضر خارجي للتدريس لمواد التامين باللغة االنجليزية لطلبة شعبة التامين بالكلية علي 
مدي هذه السنوات وكانت فترة ثرية بالنسبة لي علي الجانب األكاديمي . خالل فترة عملنا كالنا بالكويت 

 ,Takaful Window جمعني معه الدراسة والتقنين النشاء اول قسم تأمين تكافلي تابع لشركة تأمين تجارية
حيث كان الدكتور معوض حينئذ يعمل مستشارا لوزير التجارة والصناعة لشؤون التامين بدولة الكويت. 

وكانت وزارة التجارة والصناعة هي جهة اإلشراف والرقابة علي صناعة التامين ، وتقدمت الشركة األهلية 
للتأمين بالدراسة المطلوبة إلنشاء هذا القسم للجهه الرقابية وتم التعاون مع  الدكتور معوض في هذا 

 Takaful الخصوص حتي حصلت شركة التامين األهلية علي الرخصة المطلوبة لمزاولة التامين التكافلي
Window وكانت بذلك أول شركة تأمين تجارية يصدر لها هذا الترخيص علي مستوي أسواق التامين 

العربية واالسالمية، كان هناك تعاون وثيق من جانبي كعضو مجلس إدارة االتحاد خالل فترة توليه رئاسة 
مجلس إدارة االتحاد المصرى للتأمين خالل الفترة من عام 2002 الي عام 2007، وعقب استقالة المرحوم 
األستاذ سمير متولي من منصبه كنائب لرئيس االتحاد تم اختياري لشغل هذا المنصب اعتبارا من أكتوبر 

2007 حيث تعاونت مع الدكتور معوض بصفته رئيس االتحاد، وعندما تقدم الدكتور معوض باستقالته 
من شركة مصر للتأمين وبالتالي من رئاسة االتحاد توليت مهام القائم بعمل رئيس االتحاد حتي تم صدور 

القانون رقم 119 لسنة 2008 والذي من ضمن بنوده جعل عضوية االتحاد إلزامية لجميع شركات التأمين 
العاملة في سوق التامين، وعقب صدور القانون تم انتخاب أول مجلس إدارة لإلتحاد المصرى للتأمين في 

عام 2008 وتوليت رئاسة االتحاد بالتزكية . وطوال فترة رئاستي لالتحاد من عام 2007 الي عام 2017 كان 
الدكتور معوض حريصا علي متابعة كل أوجه نشاط  االتحاد وحضور المؤتمرات  واألحداث الخاصة باالتحاد 

والمساهمة في فعالياتها. 
شاركنا معنا في عضوية لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة سنوات عديدة تحت 

رئاسة الدكتور عادل منير ثم المرحوم الدكتور اشرف الشرقاوي ثم الدكتور شريف سامي ثم المستشار 
رضا عبد المعطي . شاركنا معا في عضوية مجلس إدارة كلية التجارة جامعة القاهرة لمدة سنتين . كان 

الدكتور حلمي البشبيشي رئيسًا للمجلس في السنة األولي وكان الدكتور  سعيد الضو رئيسا للمجلس في 
السنة الثانية  وقد سعدت جدا بهذه التجربة وبالتعاون مع السادة األساتذة أعضاء المجلس . انضم الدكتور 
معوض حسانين الي عضوية مجلس إدارة شركة بيت التامين المصري السعودي بعد استقالته من شركة 

مصر للتأمين وكانت له مساهمة فعالة حيث تولي أيضا منصب رئيس لجنة الرقابة الداخلية للشركة .
جمعتنا في السنوات األخيرة لقاءات علي مستوي األصدقاء كانت تضم الدكتور محمد معيط واألستاذ عبد 

الخالق رءوف خليل واألستاذ محمد ابو اليزيد والدكتور عادل موسي  وكانت هذه اللقاءات تسودها الصداقة 
والمودة والمحبة .

واسرد فيما يلي مسيرة الدكتور معوض حسانين األكاديمية والمهنية والمناصب التي تقلدها علي مدي أكثر 
من خمسة عقود: حصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1964 

ثم ماجستير في التأمين من كليه التجارة جامعة القاهرة عام 1972 وحصل على دكتوراه في التأمين من 
جامعة شيفيلد المملكة المتحدة عام 1977.

شغل وظيفه معيد بكليه التجارة - جامعة القاهرة ثم وظيفة مدرس بكلية التجارة- جامعة القاهرة وتدرج 
حتى شغل وظيفة أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ثم رئيس قسم الرياضة والتأمين بالكلية.  كان له 

سجل حافل بالعديد من المناصب المهنية والمتخصصة حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر 
التأمين على مدى السنوات من عام 2000 وحتى عام 2008 ثم رئيس مجلس إدارة الصندوق المصري 

العالمي لالستثمار. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة االتحاد المصري التأمين باإلضافة إلى عضوية 
مجالس إدارات العديد من البنوك وشركات التأمين. كما شغل العديد من المناصب في المؤسسات المالية 

والعلمية المختلفة داخل مصر وخارجها ومنها:  رئيس لجنة الترقيات ألعضاء هيئة التدريس للكليات 
النظريه بجامعة الكويت -  رئيس قسم التأمين واإلحصاء كلية التجارة جامعة الكويت - مستشار وزير 
التجارة والصناعه لشؤون التأمين بدولة الكويت - عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري - رئاسة 

وعضوية لجان اإلشراف و مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في التأمين بالجامعات المصرية والعربية - 
عضوية مجلس حكماء كلية التجارة جامعة القاهرة.

وفي مجال البحوث والدراسات العلمية له مكانة علمية متميزة حيث كان له إسهامات علمية متعددة وقام 
بنشر العديد من األبحاث والدراسات العلمية في مجال التأمين في المجالت واإلصدارات العلمية المحلية 

والعربية واألجنبية، وقام بتأليف العديد من الكتب العلمية في مجال التأمين واالستثمار واإلحصاء ورياضيات 
التأمين وقام بتدريس المقررات العلمية في مجال التأمين و رياضيات االستثمار لطلبة البكالوريوس 

والماجستير والدكتوراه.
رحم اهلل الفقيد العزيز رحمة واسعة وألهم أسرته وذويه ومحبيه وأسرة التأمين بالسوق المصري والعربي 

واإلقليمي الصبر والسلوان.
عبد الرءوف قطب - رئيس االتحاد المصري للتأمين السابق

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين

 بمزيد من األسى والحزن

المرحوم/ مصطفى مهني
العضو المنتدب السابق لشركة بيت التأمين المصري السعودي 
السابق والمدير التنفيذي بالمجمعة المصرية لتامين المسؤلية 

المدنية عن أخطار أعمال البناء )المجمعة العشرية(
ويتقدم االمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين باسمه 

شخصيا وباسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة 
االتحاد العام العربي للتأمين وكافة العاملين فى األمانة 

العامة لإلتحاد بخالص التعازى ، سائال الله العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

نعى فاضل

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين

 بمزيد من األسى والحزن

الدكتور/ معوض حسنين
رئيس مجلس اإلدارة – شركة مصر للتأمين سابقا  

رئيس االتحاد المصري للتأمين سابقا 
ويتقدم األمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين باسمه 

شخصيا وباسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
العام العربي للتأمين 

وكافة العاملين فى األمانة العامة لالتحاد بخالص التعازى ، 
سائال الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جناته.

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين

 بمزيد من األسى والحزن

المرحوم/ سامي عزت العلي
المدير  السابق لشركة التعاونية 

والرئيس التنفيذي السابق لشركة الخليج األهلية للتأمين 
التعاوني - المملكة العربية السعودية

ويتقدم األمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين باسمه 
شخصيا وباسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة االتحاد 

العام العربي للتأمين وكافة العاملين فى األمانة العامة 
لالتحاد بخالص التعازى ، سائال الله العلي القدير أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



151 العــــــــدد 
ديـسمـرب2021 م

6363

تهانى



151 العــــــــدد 
ديـسمـرب2021 م

6464

BRIDGING 
 THE GAP

TECHNICAL 
CAPABILITIES

A LOCAL SCHOOL OF THOUGHT WITH 
INTERNATIONAL DIMENSION

East Asia Operations - ALA Independent
 

Headoffice // Kuala Lumpur - Malaysia
T: +601 3 218 6557

www.alaindependent.com

Headoffice // Dubai - UAE

www.arablossadjusters.com

REACH

MENA Operations - Arab Loss Adjusters

T: +971 4 262 6629

UAE Bahrain

Saudi Arabia Qatar

Oman Kuwait

Jordan

YemenSyria

Lebanon

Sudan

Egypt

Palestine

Malaysia PakistanAlgeria

Non-profit, educational organisation
Internationally recognised certifications

ALA Corporation Ltd. Companies



EURO
CERT

ISO 9001 : 2015
No.:20001190002166

٣٣٣٥٨٩٩٠



1888444
www.alahleia.com

Kuwait - Headquarters

@ahleiainsurance

منحتونا

حققنا معًا
الثقـــة

األمان


