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االفتتاحية

أين التأمين الزراعي في سلم أولوياتنا؟
كان التأمــن الزراعــي موضــوع النــدوة التــي أقيمــت باخلرطــوم أيــام 25
و 26مايــو  ،2021وهــذا املوضــوع مــن األهميــة مبــكان.
وتكمــن أهميتــه يف أن األمــن الغذائــي العربــي مهــدد بعــدد مــن العوامــل
(التزايــد الســكاني ،التصحــر ،نــدرة امليــاه ،االحتبــاس احلــراري)..
لكــن بالتــوازن مــع هــذه العناصــر الســلبية ،هنــاك إمكانيــات زراعيــة لــم
تســتغل حلــد األن يف العديــد مــن البلــدان ،كمــا أن عــدم االســتقرار الــذي
تعرفــه بعــض البلــدان (ســوريا ،العــراق ،اليمــن ،ليبيــا )..يؤثــر ســلبيا علــى
اإلنتــاج الزراعــي.
موضــوع التأمــن الزراعــي يفــرض نفســه بامتيــاز ليــس فقــط علــى الســودان
الــذي طاملــا عرفنــاه خــزان الوطــن العربــي ملــا لــه مــن إمكانيــات زراعيــة
وأراضـ ٍـي شاســعة؛ وإمنــا بســبب مركزيــة األمــن الغذائــي وأهميتــه القصــوى
بالنســبة لبلــدان العالــم وخاصــة البلــدان العربيــة التــي تعانــي مــن شــح
املــوارد املائيــة واعتمادهــا علــى االســتيراد الكبيــر للمــواد الغذائيــة.
يســاهم النــاجت الزراعــي بنســب متفاوتــة يف النــاجت القومــي اخلــام ليشــكل
 % 18.7يف موريتانيــا و % 11.6يف الســودان إلــى أقــل مــن  % 1يف
اإلمــارات والكويــت وقطــر.
عندمــا نأخــذ بعــن االعتبــار مؤشــر األمــن الغذائــي الــذي يــدل علــى متانــة
أو قــوة البلــد علــى املســتوى الغذائــي فإننــا جنــد أن اليمــن والســودان
وســوريا يف منطقــة اخلطــر.
الســودان يأتــي يف املرتبــة  112عامليــا مبؤشــر  36يف الوقــت الــذي تأتــي
الكويــت يف املرتبــة  33مبؤشــر  70.7وكيــف نفســر أن أغنــى بلــد عربــي
علــى املســتوى الزراعــي (الســودان) أن يكــون مؤشــره أقــل بكثيــر مــن الكويــت
بلــد صحــراوي بامتيــاز.
ولهــذا فــإن التأمــن الزراعــي يجــب اعتبــاره حجــر الزاويــة يف أيــة
اســتراتيجية تنمويــة يف البلــدان الناميــة وخاصــة التــي تتوافــر علــى
إمكانيــات  potentialهائلــة.
يف بلداننــا العربيــة ال تتجــاوز أقســاط التأمــن كلهــا  40مليــار دوالر ،حيــث
شــهدت تراجعــا يف الســنوات األخيــرة بســبب االضطرابــات وانخفــاض ســعر
الصــرف يف العديــد مــن البلــدان.
ال تتجــاوز نســبة التأمــن يف النــاجت القومــي اخلــام % 1بنســب تختلــف مــن
بلــد إلــى بلــد % 3.5 ،يف املغــرب ،و أقــل مــن  % 1يف العديــد مــن البلــدان
مبــا فيهــا الســودان أمــا عــن التأمــن الزراعــي فاحصائياتــه ال تتجــاوز
!%1
فهــو أفقــر فرع ـا ًَ يف التأمــن يف العالــم العربــي ،فهــو ال يــكاد يذكــر وحتــى
يف البلــدان املعروفــة بأنهــا زراعيــة :الســودان ،املغــرب ،تونــس ،اجلزائــر
 .....إلــخ
ما الذي يفسر هذا الوضع؟
هنــاك عــدة عوامــل كالطبيعــة البنيويــة للزراعــة يف البلــدان العربيــة ،زراعتنا
تعانــي مــن صغــر امللكيــات لكونهــا عائليــة مــن األســاس وتتجــزأ تدريجيــا مــع
الزمــن بســبب اإلرث والتقســيم املســتمر لــأرض مــع مــرور الزمــن:
 أغلبيــة الزراعــة يف بلداننــا ليســت رأســمالية وعصريــة ،بــل هــي تقليديــةوإمكانيــات املزارعــن ضعيفــة.
 ليــس هنــاك وعــي بالتأمــن وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتأمــنالزراعــي.
 التأمــن الزراعــي مكلــف بحيــث ال تقــل نســبة القســط عــن  5أو  7يفاملائــة.
 الطبيعيــة الكارثيــة للتأمــن الزراعــي ضــد اجلفــاف أو ضــد البــرد أوأمــراض املاشــية،
هنــاك عوائــق وحتديــات كبيــرة يواجههــا التأمــن الزراعــي ،لكــن هــل هــذا
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شكيب أبو زيد
األمين العام
يجعلنــا مكتــويف األيــدي؟
 مشــكلة التأمــن الزراعــي تكمــن يف تقديــر اخلســائر ،لكــن اليــوم بوجــودالتأمــن املعيــاري  Parametric Insuranceميكننــا جتــاوز هــذا
املشــكل ،خاصــة مــع تطــور تقنيــات  ،Gpsوالرصــد عبــر األقمــار الصناعية.
 ما هي التجارب يف العالم العربي؟هنــاك جتربتــان يجــب اإلشــارة لهمــا :التجربــة املغربيــة والتــي تقودهــا
شــركة  ،MAMDAوالتجربــة الســودانية والتــي قادتهــا شــركة شــيكان.
بخصــوص التجربــة املغربيــة ،انطالقتهــا كانــت ثمــرة تعــاون مــا بــن
الــوزارات املعنيــة والتعاضديــة الفالحيــة املغربيــة  MAMDAعلــى مــدى
مــا يقــارب العشــرين ســنة ،أثمــرت علــى إخــراج برنامجــن للوجــود :تأمــن
محاصيــل احلبــوب ضــد اجلفــاف وتأمــن األشــجار املثمــرة والعمــل علــى
تأمــن اخلضــراوات وباقــي املزروعــات يف املســتقبل.
يف الســودان هنــاك جتربــة بدأتهــا شــركة شــيكان وحــذت حذوهــا شــركات
تأمــن أخــرى ،وبالنظــر إلــى أهميــة الزراعــة للبلــد ،فــإن الدعــم احلكومــي
( )% 50ألقســاط التأمــن محبــذ ويجــب أن يســتمر وميتــد إلــى كل
الواليــات والزراعــات.
اخلالصة:
التأمــن الزراعــي حتـ ٍـد اســتراتيجي لــكل البلــدان ،التــي متثــل فيهــا الزراعــة
نســبة كبيــرة مــن النــاجت اخلــام ،هــذا التحــدي يفــرض توافــر مجموعــة مــن
الشروط.
 مــا هــي احللــول؟ ليســت هنــاك حلــول ســحرية ،لكــن ميكننــاالتأكيــد علــى مــا يلــي:
 -1ضــرورة الشــراكة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،ال ميكــن
لشــركات التأمــن وحدهــا حتمــل عــبء تكلفــة التأمــن الزراعــي ،وال ميكــن
للدولــة وحدهــا أن تتحمــل كل شــيء ،هنــاك طــرف ثالــث نحتــاج إليــه يف
بعــض البلــدان وهــو املؤسســات الدوليــة؛ البنــك الدولــي ،منظمــة األمم
املتحــدة للتغذيــة والزراعــة.
 -2ضــرورة املــزج بــن التأمــن املتناهــي الصغــر والتمويــل املتناهــي الصغــر
مــن جهــة ،والتأمــن الزراعــي مــن جهــة ثانيــة.
 -3ضــرورة اســتعمال التكنولوجيــا احلديثــة ليــس فقــط يف توزيــع التأمــن،
بــل يف إدارة التأمــن والتأمــن املعيــاري .Parametric Insurance
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املؤمتر العام الثالث والثالثون
حتت شعار
الوضع اجلديد وتداعياته على صناعة التأمني
ما هي التحديات ؟ وهل من فرص للسوق العربي للتأمني؟
اجلزائر  -مبدينة وهـــــران
خالل الفترة من  10إلى  13أكتوبر 2021
The 33rd GAIF conference will held in Algeria
from October 10th to 13th , 2021

يسر األمانة العامة لالحتاد العام العربي للتأمني
إحاطتكم بأنه بالتعاون والتنسيق مع سوق التأمني اجلزائري
سيتم عقد املؤمتر  33لالحتاد العربي
يف الفترة من  13 - 10أكتوبر 2021
حتت شعار
الوضع اجلديد وتداعياته على صناعة التأمني
وما هي التحديات؟ وهل من فرص للسوق العربي التأمني؟
نظر ًا لدقة الوضع الراهن فإن أهمية املوضوعات املطروحة للنقاش تفرض
نفسها على كل صناع القرار يف صناعة التأمني.
ملناقشة هذه املواضيع وللقاء شركائكم يف صناعة التأمني ندعوكم للمشاركة
بكثافة يف مؤمتر االحتاد العام العربي للتأمني
بحضوركم ستدعمون جهود االحتاد ملواصلة عمله لتقدمي قيمة مضافة
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جائزة الدكتور  /رجائي صويص للبحوث التأمينية
للمؤمتر العام الـــ  / 33 /لالحتاد العام العربي للتأمني
إميان ًا من من االحتاد العام العربي للتأمني بضرورة تشجيع البحث عن صناعة التأمني
العربية ،يسرنا أن نـعلن عن استمرارية منح جائزة الدكتور  /رجائي صويص للبحوث
التأمينية وقدرها خمسة آالف دوالر أمريكي ألفضل بحث تأميني؛ وسوف تقدم اجلائزة
خالل املؤمتر العام الثالث والثالثني لإلحتاد العام العربي للتأمني والذي سيعقد فى مدينة
وهران باجلزائر خالل الفترة  13 – 10أكتوبر  2021حتت عنوان:
"The new situation and its impact on the Insurance Industry:
”?What are the Challenges and Opportunities for the Arab Insurance market
شروط البحث
 .1أن يكون له عالقة مباشرة بالتأمني.
 .2أن يكون البحث أصلي ًا ( )Originalولم يسبق نشره لدى أي جهة أو مسابقة أخرى.
 .3أن يرفق ملخص عن البحث ال يتجاوز صفحة واحدة.
 .4أن يكون ضمن املوضوعات املطروحة كأوليات يف صناعة التأمني.
 األزمة الصحية وتأثيرتها على سوق التأمني العاملي. الهوة التأمينية. حتديات اإلستشراف يف ظل التحوالت الرقمية. املخاطر الناشئة ومنتجات التأمني. الكوارث الطبيعية ومنذجتها  /تغير املناخ  /األوبئة مخاطر اإلنترنت.علما بأنه سيتم تقييم األبحاث املقدمة من طرف جلنة فنية متخصصة من خبراء
التأمني العرب؛ وسوف يتم اعتبار إرسال البحث املقدم موافقة ضمنية لألمانة العامة
لالحتاد على نشره كلي ًا أو ملخص ًا عنه.
ملحوظة :سوف يتم األخذ يف االعتبار األبحاث التأمينية السابق استالمها مبوجب
تعميمنا رقم  2019/100تاريخ 2019-12-4؛
يرجى إرسال األبحاث على البريد اإللكتروني gaif@gaif.org :
يف موعد أقصاه 2021-09-01
وملزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع السيدة  /نسرين علي – رئيس اإلدارة الفنية
هاتف - + 202 33380047 :موبايل+ 2 01281219838 :
فاكس - + 202 33380209 :البريد اإللكترونيnali@gaif.org :
العـــــــــدد 149
يـــونـيـو 2021م
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مقاالت

األمن الغذائي والقطاع الزراعي ...
األهمية االسرتاتيجية وكيف يمكن للتأمني
أن يساهم يف تنمية القطاع الزراعي؟
محاضرة أ .شكيب أبوزيد  -األمين العام لالتحاد العام
العربى للتأمين والتي ألقيت خالل ندوة التأمين الزراعي
الثاني بالسودان والتي عقدت يومي 2021-05-26/25

شكيب أبو زيد
األمين العام
ُيشــكل القطــاع الزراعــي نشــاطا ً اقتصاديــا مهمــا يف العدیــد مــن الــدول
العربیــة نظــراً ألهمیتــه يف توفیــر االحتیاجــات االســتهالكیة الغذائیــة،
وملســاهمته يف توفیــر املــواد األولیــة كمدخــات يف العدیــد مــن الصناعــات
التحویلیــة ،كمــا أنــه یســتوعب نســبة ال بــأس بهــا مــن إجمالــي القــوى
العاملــة يف الــدول العربیــة.

قُــدرت مســاحة األراضــي املســتغلة لإلنتــاج الزراعــي يف عــام 2018
بحوالــي  77.2مليــون هكتــار؛
()1
 -3األمن الغذائي العربي
مؤشر األمن الغذائي العام

■ أهمية الزراعة يف اقتصاديات الدول العربية
 -1مساهمة اإلنتاج الزراعي يف الناجت القومي اخلام ()%

المصدر :البنك الدولي 2019

 -2تطــور النــاجت الزراعــي باألســعار اجلاريــة يف الــدول العربيــة
2019 – 2010

المصدر :التقرير االقتصادي العربي الموحد 2020

ويتكــون مؤشــرات األمــن الغذائــي وتصنيفــات املؤشــر الــواردة يف اجلــداول
اإلحصائيــة مــن العناصــر التاليــه:
 القدرة الشرائيةالتغييــر يف متوســط أســعار الغــذاء  -نســبة الســكان حتــت خــط الفقــر
 مؤشــر عــدم املســاواة  -التعريفــات علــى املســتوردات الغذائيــةبرامــج شــبكة األمــن الغذائــي :تشــمل كل مــن وجــود ،ومتويــل ،والتغطيــة،
والتشــغيل لشــبكة األمــن الغذائــي
النفــاذ إلــى الســوق واخلدمــات املاليــة الزراعيــة :تشــمل كل مــن وصــول
املزارعــن للتمويــل ،وللخدمــات املاليــة املتنوعــة ،وملعلومــات الســوق
والصيرفــة عبــر النقــال
 التوافركفاية العرض :تناسب املعروض ومدى االعتماد احلاد على املساعدات

( )1قراءة تحليلية في مؤشرات األمن الغذائي للدول العربية ( 2020 – 2019اتحاد الغرف العربية)
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مقاالت
الوصول إلى التكنولوجيا الزراعية والتعليم واملوارد
البنــى التحتيــة الزراعيــة :منشــآت تخزيــن املحاصيــل ،البنــى التحتيــة
للطرقــات ،واملطــارات ،واملرافــئ ،والســكك احلديديــة ،إلــى جانــب البنــى
التحتيــة للــري
تذبذب اإلنتاج الزراعي -فاقد الغذاء
احلواجــز السياســية واالجتماعيــة جتــاه النفــاذ للســوق :تشــمل الصراعــات
املســلحة ،ومخاطــر االســتقرار السياســي ،والفســاد ،وعــدم املســاواة يف
اجلنــدرة
األمــن الغذائــي والتزامــات سياســة الوصــول :تشــمل اســتراتيجية األمــن
الغذائــي وهيئــة لألمــن الغذائــي
اجلــودة والســامة الغذائيــة  -تنــوع الغــذاء  -جــودة البروتــن  -الســامة
الغذائيــة.
 وفرة املوارد الطبيعية واملرونةالتعــرض :ارتفــاع احلــرارة ،اجلفــاف ،الفيضــان ،حــدة العواصــف ،ارتفــاع
مســتوى البحــر
املياه :املخاطر الكمية والنوعية على الزراعة
األراضي :التدهور ،ومساحة الرعي ،والتغير يف الغابات
املحيطات ،األنهار والبحيرات :التخثث ،والتنوع البحري
احلساسية :تشمل االعتماد على استيراد الغذاء ورأس املال الطبيعي
االلتــزام السياســي بالتأقلــم :تشــمل إجــراءات التحذيــر الباكــر ،وااللتــزام
بــإدارة التعــرض ،وسياســة وطنيــة للتأقلــم الزراعــي ،وإدارة مخاطــر الكوارث
الضغط الدميغرايف :النمو السكاني املتوقع ،وقدرة املدن االستيعابية.
 الفجوة الغذائيةبلغــت قيمــة الفجــوة الغذائيــة حوالــي  33.6مليــار دوالر عــام 2018
بانخفــاض حوالــي  3.2يف املائــة عــن عــام  .2017باملقابــل تزايــدت
قيمتهــا بنســبة % 1.7

بقيــاس معــدالت تغيــر الفجــوة الغذائيــة يتبــن تضاعــف قيمتهــا مــرات
عديــدة بعــد عــام  ، 1990واســتمرار زيادتهــا بنســب متفاوتــة حتــى عــام
 . 2015يعــود ذلــك إلــى تقليديــة أســاليب االســتثمار الزراعــي ،وتدنــي
كفــاءة الــري ،وضعــف برامــج تنميــة الريــف للحــد مــن هجــرة العمالــة
الزراعيــة ،وتركــز االســتثمارات يف القطاعــات االقتصاديــة األكثــر جــدوى،
وضعــف اســتخدام مخرجــات البحــوث الزراعيــة.
■ التغيير املناخي واحلاجة إلى التأمني
ويف ظــل مــا يواجهــه عاملنــا اآلن مــن مخاطــر متعــددة (مخاطــر طبيعيــة،
أزمــة فيــروس كورونــا وآثــاره املتعــددة ،ومحدوديــة مــوارد البلــدان ،الفقــر...
إلــخ) فضــا عــن املخــاوف التــي يشــهدها اآلن بعــض البلــدان مــن نقــص
املــوارد املائيــة وجميعهــا أخطــار تُهــدد األنســان وآمنــه الغذائــي فمــن
املنطقــي إعطــاء األولويــة لقطاعــات الزراعــة واألغذيــة يف تصميــم برامــج
املســاعدة للحفــاظ علــى وصــول الطعــام جلميــع الشــعوب.
 -1التغيير املناخي:
ولكــون ظاهــرة التغیــر املناخــي تُشــكل حتدیـا ً جدیـا ً جلهــود الــدول العربیــة

لتحقیــق التنمیــة املســتدامة .وهــو مــا أكــدت علیــه القــرارات الصــادرة عــن
املجالــس الوزاریــة العربیــة املختصــة بالزراعــة واملیــاه والصحــة والبیئــة
وغیرهــا ،ممــا أســفر عــن تبنــي "املبــادرة اإلقلیمیــة لتقییــم أثــر املنــاخ علــى
املــوارد املائیــة وقابلیــة تأثــر القطاعــات االجتماعیــة واالقتصادیة يف املنطقة
العربیــة( ،ریــكار)" ،والتــي صــدر تقریرهــا النهائــي يف عــام  )2(2017ولقــد
شــكلت تلــك املبــادرة والنتائــج التــي مت التوصــل إلیهــا أساسـا ً لتطویــر الــدول
العربیــة لعملهــا يف مجــال التغیــر املناخــي.
مت يف الدراســة املذكــورة تقســیم الــدول العربیــة ضمــن ســتة أقالیــم ،هــي:
شــبه اجلزیــرة العربیــة ،املشــرق العربــي ،شــمال شــرق أفریقیــا ،القــرن
األفریقــي ،جبــال أطلــس ،الصحــراء الكبــرى .ومــن ثــم دراســة األثــر البیئــي
للتغیــر املناخــي يف ظــل ســیناریوهین لالنبعاثــات الغازیــة .ویتمثــل الســیناریو
األول يف انبعاثــات متوســطة يف ظــل افتــراض قیــام الــدول بتبنــي نظــم جیــدة
لتقلیــل االنبعاثــات الغازیــة .أمــا الســیناریو الثانــي فیتمثــل يف انبعاثات عالیة
يف حالــة عــدم اتخــاذ الــدول ألي تدابیــر وإجــراءات لتقلیــل االنبعاثــات أكثــر
ممــا هــو متخــذ حالی ـاً .شــملت الدراســة تأثیــر تغیــر املنــاخ علــى درجــات
احلــرارة ،والتســاقطات (األمطــار والثلــوج) ،واجلریــان الســطحي والتبخــر
النتحــي ،وعلــى القطــاع الزراعــي مــن حیــث النظــم الزراعیــة واملحاصیــل،
والثــروة احلیوانیــة ،والثــروة الســمكیة واالســتزراع الســمكي.

و تشــیر بعــض منــاذج املحــاكاة التــي قامــت بهــا مراكــز البحــوث الدولیــة
إلــى أن إنتاجیــة املحاصیــل میكــن أن تنخفــض بحوالــي  % 30لــكل ارتفــاع
بنحــو  1.5إلــى  2.5درجــة مئویــة ،وبحوالــي  % 60لــكل  3إلــى  4درجــات
مئویــة ،مــع وجــود تفــاوت يف حجــم هــذا التأثیــر بیــن أقالیــم املنطقــة.
ب ّیــن تقریــر املبــادرة اإلقلیمیــة املُشــار إلیــه آنف ـا ً أن تأثیــر التغیــر املناخــي
علــى درجــات احلــرارة ومــوارد املیــاه العذبــة ســتكون لــه تداعیــات علــى
األوضــاع االجتماعیــة واالقتصادیــة والبیئیــة فیهــا ،وإن كان ذلــك بدرجــات
متفاوتــة ،وذلــك مــن خــال التأثیــر علــى النظــم الزراعیــة واملحاصیــل،
والثــروة احلیوانیــة ،والثــروة الســمكیة و االســتزراع الســمكي.
ومــع ارتفــاع معــدالت احلــرارة وشــحة امليــاه ،تتعــرض البلــدان العربيــة أكثــر
فأكثــر خلطــر اجلفــاف؛ ومــن هنــا تبقــى إحــدى الوســائل املتاحــة ملواجهــة
هــذه األخطــار هــي التأمــن الزراعــي.
 -2احلاجة إلى التأمني:
بلــغ حجــم ســوق التأمــن الزراعــي العاملــي  32.080مليــون دوالر أمريكــي
ومــن املتوقــع أن يصــل إلــى  42.660مليــون دوالر أمريكــي بنهايــة عــام
 ، 2026مبعــدل منــو ســنوي مركــب يبلــغ  % 4.1خــال الفتــرة -2021
( 2026وفقــا لتقريــر بعنــوان " Global Agricultural Insurance
)" Market In 2019
بالنظــر إلــى خصوصيــة القطــاع الزراعــي يجــب تصميــم منتــج التأمــن
الزراعــي وإدارة املخاطــر باعتبــاره كــوارث طبيعيــة ،األمــر الــذي يتطلــب
قــدرة كبيــرة علــى إعــادة التأمــن والتمويــل ممــا يفــرض األخــذ بعــن
االعتبــار التأمــن املعيــاري ( )Parametric insuranceواملعــروف بـــ

( )2المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية االقتصادية في المنطقة العربية  -ريكار ()2017
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مقاالت
التأمــن املســتند إلــى املؤشــر هــو منتــج تأمــن غيــر تقليــدي يقــدم مدفوعات
ـاء علــى حــدث إطــاق .تعتمــد أحــداث الزنــاد trigger
محــددة مســب ًقا بنـ ً
علــى املعاييــر البارامتريــة وميكــن أن تشــمل املحفــزات البيئيــة مثــل قياســات
ســرعة الريــاح وهطــول األمطــار واملحفــزات املتعلقــة بالعمــل مثــل حركــة
الســير علــى األقــدام وغيرهــا.
فعلــى الرغــم مــن أن احللــول البارامتريــة كانــت متاحــة بشــكل عــام منــذ
أواخــر التســعينيات  ،إال أنهــا وجــدت طريقهــا مؤخـ ًـرا إلــى تأمني الشــركات.
هذا ويتسم التأمني املعيارى عن التأمني التقليدي بعدة سمات ،منها:
 تســتند السياســات املعياريــة إلــى "حــدث" يحــدث مــع مدفوعــات تســتندإلــى معاييــر متفــق عليهــا مســب ًقا
 يقوم بالعمل على توفير مصدر بيانات موثوق به خاصة باحلدث حتدد ما إذا كانت اخلسارة قد حدثت املدفوعــات ال تســتند إلــى اخلســارة الفعليــة  ،ولكــن مــن خــال املحفــزات.قــد يكــون املبلــغ املدفــوع أقــل أو أعلــى مــن اخلســارة الفعليــة
تلقائيــا مبجــرد
 القواعــد والتكنولوجيــا املضمنــة التــي تقــوم بالدفــعً
حــدوث اخلســارة .قــد يكــون مــن املمكــن إزالــة أي تدخــل بشــري
 التغطيــة الواســعة فطاملــا أن املؤشــر يوفــر تغطيــة  ،ميكــن أن يكــون نطــاقالتغطيــة أكبــر مــن غطــاء التأمــن التقليــدي
 املرونة فهي ميكن أن تكون متعددة السنوات ،أو لفترات تقل عن عاملــذا يتميــز التأمــن املعيــاري ( )Parametric insuranceبكونــه يعمــل
بنــاء علــى حــدوث حــدث (كمــا مت قياســه بواســطة
علــى دفــع املطالبــة
ً
بنــاء
بالدفــع
يقــوم
التقليــدي
التأمــن
بينمــا
وحجمــه،
املشــغل أو املؤشــر)
ً
علــى قيمــة اخلســارة املتكبــدة ؛
 -معوقات التأمني الزراعي والفجوة التأمينية:

هــذا ويواجــه التأمــن الزراعــي العديــد مــن
املعوقــات منهــا:
 االفتقــار الــى البيانــات لشــركات التأمــنوأصحــاب املصلحــة الرئيســيني اآلخريــن (مثــل
شــركات النمذجــة والتنبــؤ)
 الوصول إلى إعادة التأمني الوعي التأميني للمزارعني هنــاك ارتبــاط كبيــر بــن الظــروف اجلويــةالقاســية وخســائر املحاصيــل.
فقــط  19يف املائــة مــن الســكان املســتهدفني البالــغ عددهــم  268مليون ـا َ
مــن أصحــاب احليــازات الصغيــرة ميكنهــم احلصــول علــى تغطيــة التأمــن
الزراعــي ،وهــذا يتــرك فجــوة بنســبة  81يف املائــة يف تغطيــة التأمــن
يف العالــم النامــي  ،وهــو مــا ميثــل  218مليو ًنــا مــن أصحــاب احليــازات
الصغيــرة ،حيــث قــدرت  Swiss Reأن اإلنتــاج الزراعــي العاملــي تبلــغ قيمتــه
ســنويا مــع تأمــن  % 25فقــط مــن هــذا
حوالــي  1.3تريليــون دوالر
ً
اإلنتــاج()3؛
ســنويا
لــذا ســتكون هنــاك حاجــة إلــى  2.5-1.4مليــار دوالر أمريكــي
ً

مــن إجمالــي حجــم األقســاط لضمــان تغطيــة مزارعــي الكفــاف يف العالــم
النامــي ،الذيــن ميثلــون مــا يقــدر بنحــو  60يف املائــة مــن إجمالــي الســكان
أصحــاب احليــازات الصغيــرة.
وقــد شـكّل الســكان الزراعیــون حوالــي  % 21مــن إجمالــي عــدد الســكان
يف الــدول العربیــة يف عــام  ،2010كمــا مثلــت القــوى العاملــة يف القطــاع
الزراعــي يف عــام  2018حوالــي  % 17.8مــن إجمالــي القــوى العاملــة
يف الــدول العربیــة
التجربة املغربية يف مجال التأمني الزراعي:
وبالنظــر إلــى وطننــا العربــي ،كانــت املغــرب أول مــن تبنــى التأمــن الزراعــي
وذلــك ســنة  1923مــن خــال مــا يســمى حينهــا بهيئــات التأمــن التعاونــي
الزراعــي؛ فقــد ظهــرت أســواق التأمــن الزراعــي للمــرة األولــى منــذ أكثــر
مــن  200عــام كحمايــة ضــد خطــر نفــوق املاشــية واملخاطــر املناخيــة،
وخاصــة تأمــن البــرد والــذي يعــد أقــدم أنــواع التأمــن الزراعــي يف أملانيــا.
وظهــر التأمــن علــى املاشــية يف ثالثينيــات القــرن التاســع عشــر حيــث مت
تنفيــذ خطــط التأمــن األولــى مــن قبــل اجلمعيــات التعاونيــة الصغيــرة التــي
قدمــت تغطيــة ضــد خطــر واحــد محــدود.
هــذا وتُعــد التجربــة املغربيــة يف التأمــن الزراعــي مهمــه بالنســبة إلــى
إفريقيــا والعالــم العربــي لعــدة أســباب مــن أهمهــا قناعــة القطاعــن العــام
واخلــاص بــأن التأمــن الزراعــي املتصــل بالكــوارث الطبيعيــة ضــرورة
تفــرض نفســها يومــا بعــد آخــر بســبب التغيــر املناخــي وانعكاســاته علــى
القطــاع الزراعــي ومنظومــة األمــن الغذائــي.
وقــد ســمحت هــذه التجربــة للمملكــة املغربيــة بإطــاق عــدة شــراكات
مــع بلــدان إفريقيــة أخــرى لتوســيع دائــرة املســتفيدين مــن التأمــن علــى
املخاطــر التــي تهــدد القطــاع الزراعــي.
 نظام التأمني الزراعي يف املغربيعتمد نظام التأمني الزراعي يف املغرب على:
 حتديد أولويات املحاصيل حسب حجم املساحة املزروعة. شدة اخلطورة املناخية بالنسبة للمزارعني.ففــي عــام  ،1994أطلقــت اململكــة نظــام التأمــن ضــد اجلفــاف والــذي
امتــدت مرحلتــه الرئيســية مــن  1999إلــى ( 2011اســتخدام إعــادة
التأمــن) وقــد قامــت الشــركة التعاضديــة ( )MAMDAبتســويق هــذا
املنتــج منــذ عــام  . 2009وقــد أقدمــت اململكــة علــى هــذه اخلطــوة ملــا
واجهتــه اململكــة مــن موجــات جفــاف متعــددة متفاوتــة احلجــم ،كان لبعضهــا
يف بعــض األحيــان تداعيــات مأســاوية علــى اقتصــاد البــاد وعلــى الظــروف
االجتماعيــة واالقتصاديــة للســكان؛ وقــد أتســم هــذا النظــام بــــ:
 كان كبار املزارعني هم املشتركني الرئيسيني يف هذا البرنامج ؛ كان مــن الضــروري التخفيــف مــن آثــار األخطــار املناخيــة (بخــافاجلفــاف) علــى جميــع أنــواع املحاصيــل ؛
 مــن أصــل  300000هكتــار  ،مت حتقيــق  100000هكتــار فقــط يفعامــا).
ـنويا (علــى مــدى ً 12
املتوســط سـ ً
ومت تنفيذه على ثالث مراحل كالتالي:

(3) Protecting livelihoods "Linking agricultural insurance and social protection “– FAO
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مقاالت
ويف عــام  2011ظهــر التأمــن متعــدد املخاطــر ،والــذي أصبــح
شــموال وتطــورا مــن التأمــن ضــد اجلفــاف وميكــن توضيــح
ذلــك علــى النحــو التالــي:
 التأمــن علــى احلبــوب والنباتــات البقوليــة ضــد خطــراجلفــاف باإلضافــة إلــى أخطــار أخــرى مثــل :البــرد ،الصقيــع،
املــاء الزائــد ،الريــاح الشــديدة ،الريــاح الرمليــة
 األقساط عالية الدعم ( 21 :)2011-2012مليون يورو تعتمــد اإلعانــات املدفوعــة علــى  % 53إلــى  % 90مــناألقســاط علــى حجــم املزرعــة اإلجمالــي 20 :مليــون يــورو
للســنة الزراعيــة 2011-2012
 يتــم إســناد عمليــات إعــادة التأمــن إلــى شــركات إعــادةالتأمــن شــركاء الشــركة التعاضديــة الفالحيــة املغربيــة

مراحل تطور التأمين الزراعي في المملكة المغربية

حققــت شــركة مامــدا الهــدف املحــدد يف عــام  2015عنــد
 1.000.000هكتــار ،حيــث متثــل مســاحة الغطــاء هــذه ثلــث
املســاحة املزروعــة للحبــوب والبقوليــات والبــذور الزيتيــة.
وبلغــت أقســاط التأمــن املحصلــة مــن قبــل الــوزارة 760
مليــون درهــم أي أقــل مــن  % 3مــن إجمالــي أقســاط التأمــن،
إال أن هــذه األقســاط زادت بنحــو  % 85بــن عامــي 2010
و  ،2015فقــد تضاعــف معــدل انتشــار التأمــن الزراعــي يف
تقريبــا منــذ عــام  ، 2010حيــث انتقــل مــن % 0.36
املغــرب
ً
إلــى  % 0.66يف عــام .2014
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اخلالصـــة:

مــع التزايــد الدميوغــرايف والكثافــة الســكانية وتزايــد
االســتهالك الغذائــي مــن جهــة ،والتصحــر والشــح املتزايــد
للميــاه وظاهــرة التغيــر املناخــي مــن جهــة ثانيــة ،جتــد املنطقــة
العربيــة نفســها أمــام منعطــف خطيــر؛ عــدم التحــرك الســريع
ملواجهــة هــذه األخطــار ســيهدد األمــن الغذائــي للعديــد مــن
البلــدان ،وال أدل علــى ذلــك مــن التهديــد الــذي يشــكله ســد
النهضــة وأثيوبيــا لألمــن املائــي الســوداني واملصــري.
احلــل الوحيــد واملمكــن هــو اســتراتيجيات وطنيــة تعطــي
للزراعــة واألمــن الغذائــي األوليــة ،والتنســيق مــا بــن الــدول
العربيــة وتبــادل املعلومــات واخلبــرات.
لقــد راكمــت بعــض الــدول العربيــة خبــرات ال يســتهان بهــا يف
ُص ِ
ــدرُ البعــض مــن إنتاجهــا،
مجــال الزراعــة وخاصــة التــي ت َ
ولكــن ليــس هنــاك مــا يكفــي مــن التعــاون البينــي األفقــي بــن
الــدول العربيــة والتــي ميكــن أن ينتــج التكامــل فيمــا بينهــا
وســيلة للرفــع مــن اإلنتــاج ،وحتســن مؤشــر األمــن الغذائــي.
يف زمننــا هــذا ،ال ميكــن ألي صناعــة النجــاح بــدون التأمــن؛
ومــن هنــا ،وجــب علــى التأمــن توفيــر حلــول قــادرة علــى توفيــر
تغطيــة للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا بالنظــر إلــى الطبيعــة
الكارثيــة للجفــاف أو البــرد أو الفيضانــات أو خطــر اجلــراد ،ال
ميكــن لشــركات التأمــن وحدهــا حتمــل عبء التأمــن الزراعي؛
كمــا ال ميكــن للمزراعــن وخاصــة الصغــار منهــم حتمــل تكلفــة
أقســاط التأمــن الزراعــي ،لــذا تبقــى الشــراكة بــن القطاعــن
العــام واخلــاص ضــرورة حتميــة ،عبــر دعــم الدولــة املالــي جلــزء
مــن قســط التأمــن مــن جهــة وتكويــن مجمــع أو تخصيــص
شــركة يف التأمينــات الزراعيــة مثــل مــا هــو احلــال يف املغــرب.
جتربــة الســودان واملغــرب أثبتــا أن هنــاك حاجة وســوقا ً للتأمني
الزراعــي طاملــا أن هنــاك زراعــة مهيكلــة وإدارة سياســية لدعــم
الزراعــة وتوفيــر تغطيــات تأمينيــة .ولســد الفجــوة التأمينيــة
وإدمــاج صغــار املزارعــن عبــر الشــمول املالــي ،البــد مــن
التفكيــر اجلــدي يف خلــق منظومــة جتمــع بــن التمويــل املتناهــي
الصغــر مــن جهــة والتأمــن املتناهــي الصغــر والتأمــن الزراعــي
مــن جهــة ثانيــة.
بــدون زراعــة مزدهــرة ليــس هنــاك مــن أمــن غذائــي ،وبــدون
تنظيــم محكــم وتأمــن ال ميكــن للزراعــة أن تتطــور.
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مقاالت

خزانات الحبوب " :قنابل موقوتة"

محمد جمال بنونة

خبري مهندس ودكتور يف القانون
أستاذ جامعي بمعهد الكنام باريس
مقدمة تقنية
مــع التحريــر الــذي منحتــه احلكومــة لشــركات اســتيراد احلبــوب ،شــهد
املغــرب مؤخـ ًـرا بنــاء وجتميــع العديــد مــن خزانــات احلبــوب يف العديــد مــن
مــدن اململكــة .هــذا النــوع مــن املنشــئات ،علــى الرغــم مــن مظهــره اخلالــي
مــن األخطــار ،ميثــل ويشــكل صعوبــات ملحوظــة مــن حيــث الوقايــة واحلماية
مــن احلرائــق واالنفجــارات وقــت تشــغيله .فمــن أجــل إثــارة انتبــاه املهندســن
املصممــن ،ومقــاوالت البنــاء والتركيــب ،ومشــغلي هاتــه اخلزانــات ،وكذلــك
مؤمنــي ومعيــدي التأمــن لألخطــار املحدقــة بهــذه املنشــئات ،ارتأينــا كتابــة
هــذا املقــال يف اجتــاه توعيتهــم بهــذه اآلفــة املتناميــة يف العالــم.
سيركز هذا املقال املتواضع على محورين هما
■ احلــوادث ومصادرهــا املحتملــة ال علــى مســتوى التصميــم وال علــى
مســتوى االســتغالل والتشــغيل
■ وكذلك على وسائل وقاية وحماية هذه املنشئات.
 - 1مصدر اإلنفجارات واحلرائق يف خزانات احلبوب
هــذا مــا كتبــه ويليــام ج.تاالنــي  ، William J. Tallanyمفتــش شــركة
التأمــن األملانيــة األمريكيــة German American Insurance
 ،Companyيف أكتوبــر  1917بعــد تدميــر خــزان للحبــوب يف بروكلــن،
نيويــورك:
"علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة ،اهتزت شــركات التأمــن واحلكومات
والــرأي العــام مــرارًا وتكــرارًا بســبب األحــداث املروعــة التــي حتولــت إلــى
اســتخالص دروس بثمــن باهــظ .مــن بــن تلــك األحــداث؛ وهــو ليــس
بالشــيء الهــن والبســيط؛ وهــي احلــوادث التــي حتــدث بســبب وجــود الغبــار
أساســا غبــار احلبــوب ."...
املحتــوي علــى الكربــون والــذي هــو
ً
علــى الرغــم مــن التحســينات والتطــورات الكبيــرة التــي ال ميكــن إنكارهــا
والتــي مت إجنازهــا منــذ ســنة  1917يف تصميــم وبنــاء خزانــات احلبــوب،
إال أن احلرائــق واالنفجــارات ال زالــت تتكــرر يف جميــع أنحــاء العالــم مبعــدل
فوف ًقــا للتقديــرات املنبثقــة عــن اجلمعيــة الوطنيــة للحمايــة
ينــذر باخلطــرِ .
مــن احلرائــق ( ، )NFPAبالنســبة للواليــات املتحــدة وكنــدا لوحدهمــا ،وقــع
 29400انفجــارا أو حريقــا يف خزانــات احلبــوب خــال األعــوام 1964
إلــى  1974خلفــت أضــرارا ماديــة تقــدر قيمتهــا بحوالــي  360مليــون
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دوالر أمريكــي.
مــن الطبيعــي أن نتســاءل ملــاذا يجــب اعتبــار خزانــات احلبــوب "قنابــل
موقوتــة" ومــا هــي وســائل "نــزع فتيلهــا" قبــل "انفجارهــا" .؟
املنتجــات الزراعيــة والفالحيــة املخزنــة يف خزانــات احلبــوب هــي مــواد
عضويــة وبالتالــي قابلــة لالحتــراق.
يف ظــل ظــروف التخزيــن العاديــة ،تــؤدي هــذه املــواد إلــى ظهــور جزيئــات
للغبــار جــد دقيقــة وصغيــرة والتــي تظهــر بكميــات كبيــرة .فنتيجــة مســاحتها
الكبيــرة ،تكتســب هــذه اجلزيئــات ســرعة احتــراق جــد عاليــة ميكــن أن
تــؤدي إلــى انفجــار الغبــار أو انفجــارات مدمــرة.
تتســبب احلــرارة املنبعثــة يف متــدد مفاجــئ للهــواء املحتجــز يف خزانــات
طــات تصــل
احلبــوب .فنظـ ًـرا لكــون خزانــات احلبــوب مصممــة لتحمــل ضغو ً
إلــى  0.3بــار علــى األكثــر إال أن الضغوطــات املتولــدة تصــل إلــى مســتويات
أعلــى بكثيــر يف غضــون جــزء مــن الثانيــة ،فمــن الضــروري توقــع وقــوع
حــوادث خطيــرة يف كل األحــوال.
يف البدايــة ،يتســبب اشــتعال ســحاب صغيــر مــن الغبــار مــا يحــدث انفجــارا
أوليــا والــذي يــؤدي بــدوره إلــى رفــع غبــار آخــر .فاالنفجــارات الثانويــة
واملتتاليــة تتســبب يف أضــرار أشــد بكثيــر مــن تلــك الناجمــة عــن االنفجــار
األول.
علــى ضــوء مــا ســبق ذكــره ،ومــن أجــل تســهيل فهــم واســتيعاب ســبب مقارنــة
خزانــات احلبــوب بـــ "القنابــل املوقوتــة" نشــير بدايــة أنــه يف الواقــع ،يوجــد
شــرطان مــن الشــروط الثالثــة الالزمــة إلشــعال حريــق أو انفجــار ،ففــي
كثيــر مــن األحيــان :حتتــوي خزانــات احلبــوب علــى كل مــن املــواد القابلــة
لالحتــراق واألكســجني؛ انطالقــا مــن ذلــك ،يبقــى تخطــي خطــوة قصيــرة
ـاق إلشــعال وتفجيــر "القنبلــة املوقوتــة".
وذلــك بحضــور أي مصــدر طـ ٍ
بالطبــع ،متكــن املهندســون املصممــون لهــذه اخلزانــات إبــان الســنوات
األخيــرة مــن التقليــل واحلــد مــن مخاطــر انتشــار احلريــق وذلــك مــن خــال
تصميــم وإنشــاء منشــآت مقاومــة للحريــق مــع إزالــة وحــذف النوافــذ يف
اخلزانــات اخلرســانية املســلحة .لكــن احلقيقــة أظهــرت بجــاء أنــه رغــم
كــون اخلزانــات أصبحــت أكثــر عــزال ،لكنهــا أدت يف الواقــع إلــى حــدوث
انفجــارات أكثــر حــدة .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإذا كان تطبيــق التوجيهــات
الهندســية والفنيــة واخلاصــة مبكافحــة التلــوث قــد أدى إلــى حتســن جــودة
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حادث انفجار خزانات الحبوب بالخرسانة بميناء بلي الفرنسي بتاريخ  1997/08/20والتي أودت بحياة  11شخصا
الهــواء بالقــرب مــن مرافــق النقــل ،إال أن كميــة الغبــار املنتشــر يف املبانــي
قــد ارتفعــت  :بحيــث يتــم إرجــاع الغبــار املنبعــث حلظــة حتميــل أو تفريــغ
احلبــوب داخــل خزانــات احلبــوب.
 - 2بعض األمثلة النفجارات وحرائق خلزانات احلبوب
لتوضيــح وجهــة نظرنــا وتعضيــض مــا ســبق ذكــره ،قمنــا بتجميــع بعــض
عاشــة يف العالــم والتــي يتــراوح حجــم الضــرر املــادي فيهــا بــن
احلــوادث امل ُ َ
 1و  10ماليــن دوالر أمريكــي .ووصــف أســباب هــذه احلــوادث ســنقدمها
علــى النحــو التالــي :
 - 1.2ارتفاع درجة حرارة احلزام الناقل
اشــتعلت النيــران يف حــزام ناقــل متواجــد بالطابــق األرضــي خلــزان حبــوب
مــن صنــف اخلرســانية املســلحة نتيجــة االحتــكاك .خلــف ذلــك عــدة
انفجــارات متتاليــة ،ممــا أحــدث أضــرارا للطابــق األرضــي ،ألنفــاق النقــل،
للصناديــق وكذلــك ملنشــأة مجــاورة لتصنيــع احلبيبــات.
 - 2.2إعاقة وتوقف ناقل احلبوب
أثنــاء تفريــغ حبــوب الــذرة وذلــك مــن أجــل مــلء خــزان يف مينــاء بحــري،
عــرف الناقــل توقفــا مفاجئــا ،والتمــاس الكهربائــي أوقــف عمليــة الشــحن.
بعــد إصــاح العطــب ،ألجريــت محاولــة إعــادة تشــغيل الناقــل عندمــا حصــل
انفجــار قــوي وقــع علــى ســطح اخلــزان مــا أدى إلــى إتــاف اخلــزان بأكملــه.
لــم يتــم إخمــاد العديــد مــن احلرائــق املشــتعلة إال يف اليــوم التالــي.
 - 3.2أخطار كهربائية
نشــب حريــق بعــد حــدوث متــاس كهربائــي ( ، )short circuitممــا تســبب
يف أضــرار جســيمة خلــزان للحبــوب ذى الغطــاء اخلشــبي الغيــر املحمــي.
فبــددت الريــاح القويــة الرمــاد الــذي أشــعل بئــرا جديــدة يف املنطقــة
املحيطــة ،وعلــى الرغــم مــن املجهــود املســتمر ملائتــي رجــل إطفــاء .،فقــد
اشــتعلت النيــران يف مجمــع جتــاري مجــاور وأتــت عليــه بالكامــل.
 - 4.2ارتفاع درجات احلرارة نتيجة االحتكاك
حــزام ناقــل ( )conveyor beltداخــل خــزان للحبــوب (محمــي ومصنــوع
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مــن مــواد غيــر قابلــة لإلحتــراق) اشــتعل أثنــاء التشــغيل نتيجــة ارتفــاع
درجــة احلــرارة مــن جــراء تصاعــد االحتــكاك .واحلريــق كان ناجتــا ً عــن
عــدة انفجــارات.
 - 5.2مشاكل تطور احلرارة نتيجة االحتكاك
وقــت حتميــل إحــدى البواخــر بكريــات النخالــة ( )Pelletعلــى ســفينة مــن
خــزان؛ ذى جــدران خشــبية مكسـ ّوة مبــواد معدنيــة؛ مت تعليــق حــزام املصعــد
للــدالء ( ،)Backet elevatorفلــم يشــتغل قاطــع التيــار الكهربائــي
( ، )circuit breakerولــم تتوقــف جــرارة القيــادة ()Driving pulley
 .فاحلــرارة الناجتــة عــن ذلــك أوقــدت النيــران يف احلــزام .فجــرت محاولــة
فاشــلة ملكافحــة احلريــق وذلــك باســتخدام طفايــات احلريــق املحمولــة .يف
هــذه املرحلــة ،بــدأ رأس رشــاش ( )Sprinklerيف العمــل ،ومــن الواضــح
أنــه ســيطر علــى النــار؛ لكــن عملــه توقــف عــن طريــق اخلطــأ .أمــا رجــال
اإلطفــاء الذيــن مت اســتدعاؤهم يف األخيــر وبــدأوا عمليــة اخمــاد النيــران،
مت ســماع دوي انفجــار صغيــر ،تــاه فــورًا انفجــار ثــان أشــد خطــورة.
اســتغرق تدخــل رجــال اإلطفــاء زهــاء مــا يقــرب ســاعتان والنصــف إلخمــاد
احلريــق .واســتغرقت عمليــة اإلطفــاء يومــن بالكامــل للتغلــب علــى العديــد
مــن احلرائــق املشــتعلة.
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مقاالت

 - 6.2تطورت مشاكل احلرارة بعد اللحام
شــب حريــق ضئيــل بســبب إجــراء عمليــة حلــام بشــكل غيــر صحيــح
ومخالــف للتعليمــات الفنيــة مــا خلــف سلســلة مــن االنفجــارات اخلطيــرة
والتــي دمــرت مبنــى اخلــزان املصنــوع مــن اخلرســانة املســلحة .فغيــاب جهــاز
االرتخــاء الغــازي
( )gas pressure regulation systemهــو الــذي يفســرمدى
ضخامــة األضــرار الناجمــة عــن احلــادث.
 - 7.2أخطار الصاعقة
ضــرب البــرق خزانــا للحبــوب مــا أنتــج انفجــارا تبعــه حريــق تســبب يف
أضــرار جســيمة .فاخلــزان املصنــوع مــن اخلرســانة املســلحة والفــوالذ
والــذي تصــل ســعته  140.000م 3كان مملــوءا بالشــعير واألعــاف.
فلمكافحــة ألســنة احلريــق ،كان مــن الــازم والضــروري تدخــل أكثــر مــن
مائــة رجــل إطفــاء مجهزيــن مبعــدات إطفــاء مهمــة للغايــة مبــا يف ذلــك قــارب
مجهــز مبضخــة (.)pump boat
 - 8.2التهاب غبار احلبوب
تســبب اشــتعال غبــار احلبــوب أو مســحوق املضــادات احليويــة يف انفجــار
خــزان للحبــوب يحتــوي علــى أعــاف.
كان مــن املقــرر وضــع كميــات مــن حبيبــات الــذرة أو الفلفــل احلــار داخــل
ـزءا مــن املنشــأة .يف املنطقــة
ثالثــة خزانــات للحبــوب والتــي كانــت تشــكل جـ ً
املجــاورة واملباشــرة للخزانــات ،كان هنــاك مســتودع خرســاني خفيــف الــوزن
يقــع علــى بعــد حوالــي  20متـ ًـرا مــن مبنــى إداري.
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 - 9.2نظام مناسب للكشف عن احلرائق
قــام نظــام آلــي للكشــف عــن احلرائــق مت تركيبــه يف خــزان للحبــوب ذى إطــار
خشــبي  ،والــذي كان غيــر محمــي وغيــر مســتعمل ومشــغل عنــد انــدالع
احلريــق ،مكــن مــن إنــذار رجــال اإلطفــاء علــى الفــور .فتمــت الســيطرة علــى
النيــران بســرعة كبيــرة.
 - 3توصيــات وقائيــة ضــد احلــوادث إبــان بنــاء وتشــغيل خزانــات
احلبــوب
مت بــذل مجهــودات كبيــرة يف اآلونــة األخيــرة للتقليــل مــن املخاطــر واألخطــار
املرتبطــة بتخزيــن احلبــوب يف اخلزانــات .فنظـ ًـرا الختــاف هــذه اخلزانــات
بشــكل كبيــر عــن بعضهــا البعــض ،يجــب تكييــف التدابيــر األمنيــة املقترحــة
مــع كل حالــة علــى حــدة .ومــع ذلــك ،فإننــا نــدرج أدنــاه بعــض اإلرشــادات
والتوصيــات التقنيــة التــي يجــب اتباعهــا يف اجتــاه تدبيــر األخطــار واحلــد أو
التقليــل مــن وقــوع احلــوادث وذلــك أثنــاء مرحلــة الدراســة الفنية والهندســية
وكذلــك أثنــاء مرحلــة التشــغيل
 - 1.3الوقاية خالل مرحلة دراسة اخلزان
كل الدراســات الهندســية التــي ســتنجز خــال مرحلــة التصميــم الهندســي
لهــا أهميــة قصــوى علــى املســتوى الوقائــي واألمنــي للخــزان .وعلــى هــذه
الدراســات أن تأخــذ بعــن االعتبــار؛ ليــس فقــط صالبــة واســتقرار هيــكل
اخلــزان؛ ولكــن يجــب عليهــا األخــذ بعــن االعتبــار كذلــك املخاطــر واألخطار
املرتبطــة بتشــغيل اخلــزان ،بصيانتــه ،وكذلــك املخاطــر املتعلقــة مبحيطــه
القريــب .يف هــذا االجتــاه ،ســنقترح بعــض األفــكار والتوصيــات الحقــا والتي
ميكــن أن تســاعد املهندســن مصممــي اخلــزان حتــى يتســنى لهــم التقليــل
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مقاالت
مــن املخاطــر املرتبطــة باســتعمال وتشــغيل
خزانــات احلبــوب داخــل ظــروف وقائيــة وأمنيــة
ملســتعملي هــذه املنشــئات.
■ تعتمــد احلمايــة مــن احلرائــق يف خزانــات
احلبــوب يف املقــام األول علــى تشــييد مبانــي
مقاومــة للحريــق ( .)fireprooferفلذلــك،
ســنختار املــواد الغيــر القابلــة لالحتــراق
■ يجــب أن يكــون نطــام إغــاق اخلزانــات
مصممــة يف اجتــاه حتمــل احلريــق ملــدة ال تقــل
عــن ســاعتني إلــى ثالثــة ســاعات.
■ يجــب وضــع آليــات جمــع الغبــار (dust
 )collectorsخــارج املبانــي .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،يجــب توخــي احلــذر لضمــان أن يكــون
ســطح العناصــر واملــواد املســتعملة واملســتخدمة
س ِلســةً قــدر اإلمــكان
يف البنــاء داخــل املبانــي َ
وال تشــكل ســوى مســتويات عموديــة أو مائلــة
منحنيــة ،وذلــك ملنــع تراكــم الغبــار.
■ يجــب أن تكــون ُم ِ
جمعــات الغبــار مصنوعــة
مــن مــواد غيــر قابلــة لالحتــراق .ويجــب تزويــد
عناصــر التركيــب التــي تولــد الغبــار بغطــاء
مقــاوم للمــاء.
■ يجــب توفيــر نظــام إنــذار وكذلــك آليــة لقطــع
التيــار الكهربائــي لكــي يشــتغال يف حالــة تباطــؤ
ســير الناقــل أو توقفــه أو كســره (conveyor
.)belt
■ يجــب توفيــر أجهــزة التحكــم يف درجــة
احلــرارة يف جميــع املســتودعات الكبيــرة
■ يتــم توفيــر طفايــات احلريــق
( )extinguisherبصفــة كافيــة .ويتــم دمــج
املرشــاة ( )sprinklerيف املنصــة العلويــة
ملنشــآت النقــل واملبانــي ،إذا كانــت مبنيةمن مواد
قابلــة لالشــتعال أو حتتــوي علــى منتجــات قابلــة
لالشــتعال .ســتوفر أنظمــة اإلنــذار التلقائــي
للحريــق األمــان أثنــاء إغــاق الصومعــة.
■ يجــب اإلبــاغ عــن ارتفــاع درجــات احلــرارة
بشــكل غيــر طبيعــي علــى الفــور ،ويجــب إزالــة األجســام املعدنيــة الغريبــة
املمزوجــة بوصــات احلبــوب باســتخدام أجهــزة الفصــل .بالنظــر إلــى
ارتفــاع اخلزانــات ،فلذلــك مانعــات الصواعــق ضروريــة.
■ يجــب تصميــم منشــآت تســخني املــاء والبخــار بحيــث إن الغبــار الــذي
يترســب عليهــا ال يشــتعل ،ويجــب عــزل األنابيــب وف ًقــا لذلــك.
■ إذا كان هنــاك خطــر ظهــور غبــار متفجــر ،فســيتم وضــع أجهــزة االرتخــاء
الغــازي داخــل الغــرف أو اآلالت (مجمعــات الغبــار ،األنفــاق ،املوزعــات،
إلــخ) .ســيتم توزيــع هــذه األجهــزة بالتســاوي علــى املنطقــة املــراد حمايتهــا
مــن أجــل منــع تراكــم الضغــوط الغيــر املنتظمــة.
■ يجــب أن يتــم تركيــب املعــدات الكهربائيــة وف ًقــا للقوانــن الفنيــة املطبقــة
علــى التركيبــات املولــدة للغبــار.
■ ســيتم جتنــب تكــون الشــحنات الكهروســتاتيكية وذلــك باتخــاذ التدابيــر
املناســبة.
 - 2.3الوقاية أثناء تشغيل خزان احلبوب
مــن الــازم والضــروري أن تكــون كل التدابيــر احلمائيــة والوقائيــة التــي
ســيتم تطبيقهــا أثنــاء تشــغيل خزانــات احلبــوب مدروســة بتبصــر كبيــر
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ومحكمــة بعنايــة ،وأن تســهر إدارة الشــركة علــى تطبيقهــا بصرامــة
وفحصهــا بحــزم وانتظــام .ولهــذا ،ســنقدم أســفله بعــض الطــرق والوســائل
للحمايــة مــن املخاطــر املرتبطــة بتشــغيل اخلزانــات.
■ أثنــاء التشــغيل  ،ســتكون النظافــة والنظــام صارمــن  :القيــام بإزالــة
الغبــار املترســب بانتظــام.
■ ســيتم مراقبــة اللحــام والقطــع باللهــب وجميــع أعمــال النقــاط الســاخنة
األخــرى بعنايــة ولــن تتــم خــارج أوقــات تعطــل مرافــق النقــل .وغنــي عــن
التذكيــر أنــه يجــب إزالــة الغبــار املوجــود يف املنطقــة القريبــة مــن موقــع
العمــل قبــل بــدء هــذه العمليــات .إذا لــزم األمــر ،ســيكون مــن الضــروري
تغطيــة ،تبليــل أو ترطيــب األماكــن القريبــة مــن مناطــق تنفيــذ األشــغال
املتعلقــة بالنقــاط الســاخنة مــع إجــراء فحــص دقيــق عنــد االنتهــاء مــن
العمــل .يجــب أن يكــون فريــق احلراســة جاه ـ ًزا للتدخــل يف حالــة انــدالع
حريــق وأن يكــون لديــه املعــدات الالزمــة ملكافحتــه وكذلــك التجربــة الالزمــة
للتصــدي للنيــران.
■ يجب منع التدخني يف املناطق اخلطرة بسبب مخاطر الغبار.
خصيصــا ملكافحــة
■ يجــب أن تكــون مجموعــة التدخــل؛ املدربــة واملجهــزة
ً
أي انــدالع حريــق يف أســرع وقــت ممكــن؛  ،يف مقــر الشــركة
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!الشتاء قادم

Winter is coming!

محمد الصغري
Mohammed Al-Saghir

الرئيس التنفيذى لشركة أكسا الهالل
األخضر للتأمني
Winter is coming!
It is astounding to see how often the tales of
our childhood can illustrate the best the most
complicated challenges that lie ahead us. As a
child growing up between two cultures (an Algerian
household in a French environment), I was very
fond of books in general but particularly had a
passion for the fables of Jean de La Fontaine who
got his inspiration from Kalila wa dimma.
One of his most famous fables is the ant and
the grasshopper where the latter has spent the
summer singing and enjoying a lazy time while the
ant worked hard to store up food for winter. When
that season arrives, the grasshopper finds itself
dying of hunger and begs the ant for food. This
teaches us how we should prepare for the future,
especially in the good times, by reminding us that
there is always a winter after a summer.
MENA, a young region shifting to the
inflexion point
Looking like no other, our MENA region has very
strong characteristics from various points of view,
making it unique. From a demographic standpoint,
it is depicted as a very young region, but this is
also very inequal between countries. According
to United Nations statistics (2019), in the UAE,
1.14% of the population is over 65 years, whereas
in Germany this reaches 21.4%! This may be
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دراســة حالــة لقضايــا املعاشــات التقاعديــة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة
هناك دائما فصل الشتاء بعد الصيف
 منطقــة شــابة تتحــول،منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
إلــى نقطــة االنقــاب

تتميــز منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بخصائــص قويــة للغايــة
 مــن وجهــة النظــر الدميوغرافيــة؛ توصــف بأنهــا،مــن وجهــة نظــر مختلفــة
.أيضــا غيــر متكافئــة للغايــة بــن البلــدان
ً  ولكنهــا،منطقــة حديثــة العهــد
 مــن الســكان٪ 1.14  فــإن،)2019( وبحســب إحصائيــات األمم املتحــدة
 بينمــا يف أملانيــا تصــل هــذه،عامــا
ً 65 يف اإلمــارات تزيــد أعمارهــم عــن
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skewed by the number of expats who would
leave the country after reaching age 65 but the
magnitude of the numbers is tremendous.
The demographic transition is an observed
phenomenon in which a society’s demographic
characteristics are correlated to its economic
development status and lead to the shift from a
young population to an aging one in 5 steps as it
is illustrated in the below graph:
Looking at the population pyramid, most of
countries in the MENA region are in Stage 1 or 2.
However, the UAE is already well into Stage 3 and
the inflexion point seems to have been reached or
is very close.
The retirement question for expats in
the UAE
It is known that 88% of the population in the UAE
are expats. Although Emirati nationals are provided
with a pension scheme by the State, expats are
entitled to an End of Service Benefits (EoSB)
gratuity which is roughly paying out 1 month for
each worked year at the end of the employment.
This is categorized as a defined benefits scheme
by opposition to defined contribution, and creates
asymmetries over time.
In a recent study, Willis Towers Watson reports that
over 60% of the expats are planning to stay for at
least 5 years in the country. A sharp increase from
a similar study 10 years before. This is actually
mirrored by a more inclusive choice of words from
the authorities where we are not any longer called
“expats” but “residents”, as we are here to stay for
long and actually belong to the nation. Similarly,
the government recently launched retirement visas
which allow foreigners to stay in the country even
after their career finished. This is an important
change to see the country as a “home” especially
as retirement is the most common issue faced by
expats. Most of expats support relatives in their
home country and the generational solidarity that
we see in traditional societies may be not working
anymore by time they attain the retirement age. In
addition, for many, the actual safety and stability
of their country are questionable and they may
prefer another country to retire, more expensive
than what they had planned.
Another important factor in building up savings for
the retirement is the weakness of some currencies.
In the recent years, we have seen many countries
facing important economic issues and leading
to dipping foreign exchange rates, meaning
that those who had saved up in these countries
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 والســبب هنــا عــدد الوافديــن الذيــن ســيغادرون٪ 21.4 النســبة إلــى
. لكــن حجــم األعــداد هائــل،عامــا
ً 65 البــاد بعــد بلوغهــم ســن
تظهــر هنــا أهميــة التحــول الدميوغــرايف؛ حيــث ترتبــط فيهــا اخلصائــص
الدميوغرافيــة للمجتمــع بحالــة التنميــة االقتصاديــة وتــؤدي إلــى التحــول
 خطــوات كمــا هــو موضــح يف الرســم5 مــن فئــة الشــباب إلــى الشــيخوخة يف
:البيانــي أدنــاه

 فــإن معظــم بلــدان منطقــة الشــرق األوســط، بالنظــر إلــى الهــرم الســكاني
 دخلــت اإلمــارات، ومــع ذلــك.وشــمال إفريقيــا يف املرحلــة األولــى أو الثانيــة
العربيــة املتحــدة بالفعــل يف املرحلــة الثالثــة ويبــدو أن نقطــة االنعطــاف قــد
.مت الوصــول إليهــا أو أنهــا قريبــة جـ ًـدا
سؤال التقاعد للوافدين يف اإلمارات
 مــن ســكان اإلمــارات مــن املغتربــن وأنــه يحــق لهــم٪ 88 مــن املعــروف أن
ـهرا
) والتــي تُدفــعEoSB( احلصــول علــى مكافــأة نهايــة اخلدمــة
ً
ً تقريبــا شـ
.واحـ ًـدا لــكل ســنة عمــل يف نهايــة التوظيــف
 مــن٪ 60  ذكــرت ويليــس تــاورز واتســون أن أكثــر مــن، يف دراســة حديثــة
 ويف. ســنوات علــى األقــل يف الدولــة5 الوافديــن يخططــون للبقــاء ملــدة
. ســنوات10 دراســة مماثلــة توجــد زيــادة حــادة قبــل
،"يف الواقــع لــم تعــد تطلــق الســلطات علينــا اســم "املغتربــن" ولكــن "املقيمني
ولهــذا أطلقــت احلكومــة مؤخـ ًـرا تأشــيرات التقاعــد التــي تســمح لألجانــب
..بالبقــاء يف البــاد حتــى بعــد انتهــاء حياتهــم املهنيــة
 مــا شــهدته العديــد مــن البلــدان التــي تواجــه مشــاكل،عامــل مهــم آخــر
 مبعنــى أن الذيــن،اقتصاديــة أدى إلــى انخفــاض أســعار الصــرف األجنبــي
.ادخــروا يف هــذه البلــدان يــرون بشــكل مباشــر مدخراتهــم تتالشــى
،بالنســبة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فإنهــا تتمتــع بعملــة قويــة
اســتقرارا يف
 وواحــدة مــن أكثــر العمــات،مرتبطــة بالــدوالر األمريكــي
ً
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directly see their savings melting. The UAE has
the benefit of a strong currency, pegged to the
US dollar, and one of the most stable currencies
worldwide. In addition to important inflations and
other factors, our retired life is surely going to be
more expensive than our active one.
All of these factors lead to a widening retirement
gap over the years. We generally consider that an
pension annuity payment should be at least 66%
of the last active salary and many people actually
target 80% for their retirement. If we consider a
male with a salary of AED 40,000 p.m. in the UAE
with other common assumptions (e.g. inflation,
average life expectancy…), we estimate that the
current End of Service Benefits will only provide
him 8% of his actual needs. Beside the limitations
of a defined benefits system, we can also see the
amounts at stake are way too low compared to
what they should be.
Social and economic impacts
Life insurance, and in particular pension funds,
are an important part of the economy in developed
countries as it creates a locally structured
investment cycle.
In the view of global changes, the recent
introduction of VAT (for which life insurance is
exempted) and the recent decision of a global
corporate tax at the G7 Summit, we can expect
important changes to happen in the coming years.
Remittance to countries abroad has always been
problematic as it limits the domestic consumption
within the UAE and also may have an important
cost (e.g. fees, VAT and taxes in the receiving
country) but pension could actually be the best
solution to “localize” this money without even
the need to go for hindering measures such as
remittance taxes.
With the introduction of retirement visas, it could
also be the perfect way for people who spent
many years in the country, have raised their kids
here and created their social network of friends
to spend their old days in THE country they call
home.
Brace yourselves, winter is coming
Enjoying a summer-like weather all year-round, a
safe environment, a flourishing economy, bustling
cities, the UAE doesn’t seem to know any kind of
winter and the temptation to be a grasshopper is
strong.
But, like the ant, we should always plan for the
winter because it’s coming.
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، باإلضافــة إلــى التضخــم املهــم والعوامــل األخــرى.جميــع أنحــاء العالــم
،ســتكون حيــاة املتقاعديــن بالتأكيــد أغلــى مــن احليــاة خــال فتــرة عملهــم
.كل هــذه العوامــل تــؤدي إلــى اتســاع فجــوة التقاعــد علــى مــر الســنني
عمومــا أن املعــاش الســنوي يجــب أن يكــون علــى األقــل
نحــن نعتبــر
ً
٪ 80  ويســتهدف الكثيــر مــن النــاس، مــن آخــر راتــب يف فتــرة العمــل٪ 66
 يف اإلمارات. ألــف درهــم إماراتــي40  إذا اعتبرنــا رجـاً براتــب.لتقاعدهــم
العربيــة املتحــدة مــع افتراضــات مشــتركة أخــرى (مثــل التضخــم ومتوســط
 نقــدر أن مكافــأة نهايــة اخلدمــة احلاليــة ســتوفر لــه،)... العمــر املتوقــع
. فقط من احتياجاته الفعلية٪ 8
التأثيرات االجتماعية واالقتصادية
ـزءا
ً  جـ، وخاصــة صناديــق املعاشــات التقاعديــة،يعتبــر التأمــن علــى احليــاة
مهمــا مــن االقتصــاد يف البلــدان املتقدمــة ألنــه يخلــق دورة اســتثمار منظمــة
ً
. محليا
ً
 واإلدخــال األخيــر لضريبــة القيمــة املضافــة،يف ضــوء التغييــرات العامليــة
(التــي ُيعفــى منهــا التأمــن علــى احليــاة) والقــرار األخيــر بفــرض ضريبــة
 ميكننــا أن نتوقــع حــدوث،الشــركات العامليــة يف قمــة مجموعــة الســبع
 لطاملــا كانــت التحويــات إلــى البلــدان.تغييــرات مهمــة يف الســنوات القادمــة
يف اخلــارج مشــكلة ألنهــا حتــد مــن االســتهالك املحلــي داخــل اإلمــارات
أيضــا تكلفــة مهمــة (مثــل الرســوم وضريبــة
ً العربيــة املتحــدة وقــد تكــون لهــا
ـتقبل) ولكــن املعــاش التقاعــدي
ـ
املس
ـد
ـ
القيمــة املضافــة والضرائــب يف البل
ِ
قــد يكــون يف الواقــع أفضــل حــل "لتوطــن" هــذه األمــوال حتــى دون احلاجــة
 مــع إدخال تأشــيرات.إلــى اتخــاذ إجــراءات إعاقــة مثــل ضرائــب التحويــات
أيضــا الطريقــة املثاليــة لألشــخاص الذيــن أمضــوا
ً  ميكــن أن تكــون،التقاعــد
 وقامــوا بتربيــة أطفالهــم هنــا وإنشــاء شــبكة،ســنوات عديــدة يف البــاد
اجتماعيــة مــن األصدقــاء لقضــاء أيامهــم القدميــة يف البلــد الــذي يســمونه
.وطنهــم
جهزوا أنفسكم فالشتاء قادم
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االبتكار بني شركات التأمني يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا  -ما رأي شركات التأمني؟
Innovation amongst MENA insurers
?What do the insurers think

عامر دية
Amer Daya
كبري املسئولني التنفيذيني لشركة
 Ninetyبالشرق االوسط
علــى مــدار األســابيع التســعة املاضيــة ،قمــت بنشــر عــدد قليــل مــن املشــاركات يف
شــكل اســتطالع مصمــم الكتشــاف كيفيــة تفاعــل صناعــة التأمــن يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــع اجلمهــور وتطويــر اســتراتيجيات
الســوق .كانــت النتائــج مثيــرة لالهتمــام للغايــة وتؤكــد احلاجــة إلــى إصــاح
املنتــج ،وتوحيــد القــدرات ،وعمليــة االبتــكار والتخطيــط للرؤيــة املســتقبلية.
علــى الرغــم مــن أن عــدد املصوتــن يف كل موضــوع كان متواضعــا ،إال أننــي
أعتقــد أنهــم عينــة حقيقيــة ومتواضعــة بالنســبة للوضــع الراهــن.

 -1يعتقــد  ٪ 64مــن املصوتــن أن أهــم مؤثــر لــدى اجلمهــور
علــى شــراء التأمــن هــو الســعر بينمــا يعتقــد  2٪فقــط أن
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Over the past nine weeks I’ve run a few posts in
poll format designed to find out how the MENA
insurance industry interacts with its public and
develops market strategies. The findings have
been very interesting and confirm the need
for product reform, capacity consolidation,
process innovation and forward vision
planning. Although the number of voters on
each post was modest, I do believe they are a
true, humble sample of the current status quo.
Findings from the polls:

1- 64% of voters believe the public’s most important influencer
’to buying insurance remains price. Only 2% believe insurers
performance and their prerequisite capital security should
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أداء شــركات التأمــن ومحافظتهــا أساس ـا ً علــى رأس املــال،
يجــب أن يكــون مؤثــراً ،مــع اعتقــادي أن الســعر مهــم ،يجــب
أن يكــون اجلمهــور علــى درايــة بقيمــة املحتــوى ومســتوى
األمــان الــذي يشــتريه نقودهــم التــي حصلــوا عليهــا بشــق
األنفــس.

be an influencer. Whilst I agree that price is important, the
public must be made aware of the content value and level of
security their hard-earned cash is buying them.

 -2يعتقــد  ٪ 91يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا أن
املخــاوف بشــأن القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة واجليوسياســية
احلاليــة هــي الدافــع الرئيســي الــذي يدفــع اجلمهــور إلــى شــراء
التأمــن .وهــذا صحيــح ،بالنظــر إلــى مــا تشــهده املنطقــة اليــوم وإن
كان هــذا يقلــل عــن غيــر قصــد مــن اخلطــر الصامــت املتصاعــد
للكــوارث الطبيعيــة :اجلفــاف والعواصــف وتفشــي احلشــرات
والــزالزل والفيضانــات اخلاطفــة ومــا إلــى ذلــك ،يف حــن أن منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ال تــزال غارقــة يف مشــاكلها ،فــإن
الكــوارث الطبيعيــة ستســتمر وإن العالمــات املقلقــة موجــودة بالفعل.

 -3يتفــق  ٪ 33مــن املصوتــن علــى حــد ســواء علــى أن
الصناعــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ال تبيــع
يف كثيــر مــن األحيــان مــا يكفــي بــن املنتجــات املختلفــة ،وجتمــع
وتديــر بيانــات عاليــة اجلــودة ،وتبتكــر مبــا يكفــي ليبــدأ أداء
القطــاع يف املنافســة مــع مناطــق العالــم املتقــدم .هــذه محــركات
أساســية لتحقيــق منــو قــوي ومســتدام وال ينبغــي التقليــل مــن
شــأنها.
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2- 91% of MENA voters believe that concerns over existing
socio-economic and geo-political issues are the major
drivers prompting the public to buy insurance. Okay, rightly
so, given what the region is experiencing today. However,
in the background it is unintentionally downplaying the
silent rising danger of natural catastrophes: droughts,
storms, insect infestation, earthquakes, flash floods,
etc. Whilst MENA remains overwhelmed with its issues,
nature is NOT taking a holiday in the region. The worrying
signs are already there.

3- 33% of voters equally agree that the industry in MENA
does NOT cross-sell often enough between various lines,
compile and manage quality data, and innovate enough for
the sector’s performance to begin to compete with advanced
world regions. These are essential core drivers for strong,
sustainable growth and should NOT be downplayed.
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مقاالت
 -4يعتقــد  ٪ 74مــن املصوتــن أن املطالبــات الشــخصية
البســيطة غيــر املعقــدة ال تــزال بحاجــة إلــى أكثــر مــن ثالثــة
أيــام حتــى تتــم تســويتها؛ يف الواقــع ،مــا زال  ٪ 19يعتقــدون
يومــا .يجــب معاجلــة هــذه
أن األمــر يســتغرق أكثــر مــن ً 13
املشــكلة مــن خــال القضــاء علــى اإلهمــال اإلداري ،وعمليات
املطالبــات القدميــة ،واالســتثمار يف التحــول والتكنولوجيــا
االليــة ،بعــض األســواق املتقدمــة تعمــل اآلن علــى تســوية
املطالبــات خــال بضــع دقائــق مــن تقــدمي املطالبــة.

 -5يعتقــد  ٪ 55مــن املصوتــن أن الوســطاء والــوكالء هــم
القنــوات األكثــر شــعبية ملبيعــات التأمــن يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،ال يــزال اعتمــاد املبيعــات علــى
الوســطاء والــوكالء قويــا ً للغايــة ،لكنهــم بالتأكيــد ســيفقدون
قوتهــم أمــام األعمــال التجاريــة عبــر اإلنترنــت والرقميــة
واآلليــة .إن جمهــور منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
مــن الشــباب ســريع النمــو مغــرم بالهواتــف املحمولــة ســيؤدي
هــذا إلــى زيــادة االهتمــام بــإدارة التأمــن عبــر اإلنترنــت و "أثناء
التنقــل" دون تعيــن وســطاء .يجــب أن يســتمر هــؤالء الوســطاء
الذيــن يطــورون مهاراتهــم وقدراتهــم التكنولوجيــة يف احلفــاظ
علــى حصتهــم يف الســوق ،وإال فــإن دور الوســطاء والــوكالء
ســيتعرض لتحديــات خطيــرة خــال الســنوات اخلمــس املقبلــة.

 -6يعتقــد  ٪ 56مــن املصوتــن أن عمليــة التحــول األكثــر
وضوحــا يف صناعــة التأمــن الشــرق األوســط وشــمال
ً
إفريقيــا خــال الســنوات اخلمــس املقبلــة ســتكون يف رعايــة
العمــاء ( )٪ 30ودفعــات املطالبــات ( .)٪ 26يف حــن أننــي
ال أختلــف ،فــإن األصــوات العكســية قريبــة جـ ًـدا .يجــب أن
تســتثمر املنطقــة بشــكل كبيــر يف تطويــر واكتســاب املهــارات
مســتداما
املناســبة .إذا كان التغييــر يف الصناعــة ســيكون
ً
وطويــل األجــل ،فيجــب احتضانــه ضمــن اســتراتيجيات تنمية
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4- 74% of voters believe that a simple, uncomplicated
personal lines claim still needs more than three days to
be settled. In fact, 19% still believe it takes more than 13
days. This issue must be addressed by eliminating existing
layers of administrative waste, outdated claims processes,
and investing in transformation and automated technology.
Certain advanced markets are now working against a horizon
of a few minutes from a claim’s submission.

5- 55% of voters believe brokers and agents to be the
most popular insurance sales channel within MENA. Yes,
sales dependency on brokers and agents remains very
strong, but they will surely be losing ground to online,
digital and automated business. The young and fastgrowing MENA audience is fond of mobiles and handheld
gadgets. This is going to drive strong interest in managing
insurances online and ‘on the go’ without the appointment
of intermediaries. Those intermediaries that develop their
technology skills and capabilities shall continue to keep
market share, otherwise the role of brokers and agents is
going to be seriously challenged over the next five years.

6- 56% of voters believe that the most visible transformation
process in the MENA industry over the next five years will
be in client care (30%) and claims payments (26%). Whilst
I do not disagree, the counter votes are pretty close. The
region must invest heavily in developing and acquiring
the right talents. If change in the industry is going to be
sustainable and long-term, it must be incubated within its
Human Resources and talent development strategies. This
should drive the required change in every segment of the
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مقاالت
املــوارد البشــرية واملواهــب .يجــب أن يقــود هــذا التغييــر
املطلــوب يف كل قطــاع مــن قطاعــات الصناعــة وأن يقــدم
حتــوالً مرئي ـا ً للخدمــة إلــي اجلماهيــر.

 -7يعتقــد  ٪ 51مــن املصوتــن أن فئــة املنتجــات األكثــر
طلبــا يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا علــى مــدى
ً
الســنوات اخلمــس املقبلــة ســتكون اإلنترنــت والبيانــات .ويتبــع
ذلــك التخطيــط الشــخصي واملالــي ،الــذي يؤكــد مــرة أخــرى
االســتطالع الســابق الــذي اختــار فيــه الناخبــون االهتمامــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة باعتبارهــا العامــل األكثــر حتفيــ ًزا
الــذي يدفــع النــاس إلــى الســعي للحصــول علــى حمايــة أفضــل.
لــن يــؤدي ظهــور األليــة واالعتمــاد الرقمــي والبيانــات إلــى زيــادة
الطلــب علــى منتجــات اإلنترنــت والبيانــات فحســب ،بــل ســيزيد
أيضــا مــن معــدل تــداول املنتجــات الشــخصية واملاليــة عبــر
ً
اإلنترنــت.

 -8يعتقــد  ٪ 50مــن الناخبــن أن حوكمــة الشــركات حــدت
مــن حتقيــق أداء أفضــل لــدى معظــم شــركات التأمــن يف
منظقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا ،يف كثيــر مــن
األحيــان ،تعمــل هيــاكل مجالــس اإلدارة وطبقــات اإلدارة
القدميــة ،إلــى جانــب الســلطة املركزيــة ،علــى احلــد مــن
تنميــة املواهــب والتفكيــر خــارج الصنــدوق .تعــد برامــج
حوافــز املوظفــن وخطــط التطويــر املهنــي التــي تؤكــد علــى
روح الفريــق املنتجــة والتفكيــر املبتكــر هــي املفتــاح لنجــاح
املنطقــة يف املســتقبل.
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industry and deliver the visible service transformation for the
audiences.

7- 51% of voters believe that the most in-demand product
category within MENA over the next five years will be
cyber and data. This is followed by personal and financial
planning, which further reconfirms the earlier poll in which
voters chose socio-economic concerns as the most
inducing factor that drives people to seek better protection.
The advent of automation, digital and data dependency
are going to not only drive the demand for cyber and data
products, but will also increase the rate that personal and
financial products are traded online.

8- 50% of voters believe that corporate governance has
inhibited most MENA insurers from performing better in the
region. More often than not, board structures and antiquated
management layers, coupled with very centralised authority,
limits talent development and thinking outside-the-box. Staff
incentive programs, and professional development schemes
underscoring productive team spirits and innovative thinking,
are key for the region’s future success.
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مقاالت
تطــرق االســتطالع إلــى أهــم جوانــب الصناعــة يف املنطقــة
وحاولــت تســليط الضــوء علــى مشــاكلها احلــادة .لقــد حــان
الوقــت ملواجهــة ومعاجلــة القضايــا التــي تعــوق تنميــة املنطقــة
لعقــود .يجــب تطــور وعــي اجلمهــور بالقيمــة اآلن وبشــكل أســرع
نظـ ًـرا لظهــور اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي وحركــة
البيانــات الرقميــة وإمكانيــة الوصــول إلــى املعرفــة العامليــة
 .يف اآلونــة األخيــرة ،ســلط تأثيــر  COVID-19الضــوء علــى
أهميــة إدارة البيانــات عاليــة اجلــودة والتكنولوجيــا يف مكافحــة
تقريبــا حتــى أثنــاء تواجــدك
الوبــاء ودعــم األعمــال واملجتمعــات
ً
يف املنــزل.
باختصار ،أبرزت استطالعات الرأي ما يلي:
نقاط الضعف:
أ -غياب جودة بيانات.
ب -عــدم وجــود البيــع ذى صلــة (منتجــات ذات صلــة ومكملــة
للمنتــج الرئيســي)
ج -غياب االبتكار
د -تسعير املنتج (كعامل رئيسي على االستراتيجية).
هـ -التأخير البسيط يف دفع املطالبات.
و -حوكمة الشركات والبيروقراطية.
ز -اعتماد منتجات بسيطة.
الفرص:
أ -رعاية العمالء واخلدمة.
ب -معاجلة املطالبات واملدفوعات
ت -املبيعــات الرقميــة ووســائل التواصــل االجتماعــي واملبيعــات
املعتمــدة علــى البيانــات
ث -تنمية املواهب واكتسابها
ج -التخطيط املالي الشخصي.
ح -بناء فريق متجانس مع مهام واضحة ورؤية مستقبلية
خ -تعزيز القدرات واجلهود.
أيضــا التهديــدات اإلقليميــة التــي يجــب
أبــرز اســتطالع الــرأي ً
دائمــا علــى شاشــة رادار الصناعــة االجتماعيــة
أن تكــون ً
واالقتصاديــة ،اجليوسياســية  ،األخطــار الطبيعيــة.
املنطقــة قلقــة بشــأن قضاياهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة وتؤثــر
هــذه املخــاوف بشــكل كبيــر علــى ثقافــة شــراء التأمــن .ومــع
ذلــك ،فــإن القضايــا اجليوسياســية آخــذة يف االرتفــاع بشــكل
واضــح ،لكــن قلقــي علــى املــدى الطويــل هــو أن املخاطــر
الطبيعيــة تتزايــد بصمــت مــن حيــث التكــرار واخلطــورة .لــم
نشــهد بعــد عمــاً
جماعيــا مــن قبــل الصناعــة واحلكومــات
ً
املحليــة ملعاجلــة مثــل هــذه املخــاوف احلاليــة واملســتقبلية .يوجــد
يف اجلــزء العلــوي مــن هــرم املخاطــر توفــر وتوزيــع إمــدادات
امليــاه العذبــة ،ومخاطــر الــزالزل والتســونامي والفيضانــات
املفاجئــة والعواصــف الرمليــة وتفشــي احلشــرات التــي تلتهــم
الزراعــة.
فاملــزودون الذيــن ســيبتكرون يف كيفيــة تقــدمي املشــورة  ،وشــراء
 ،وخدمــة  ،واالحتفــاظ باألعمــال لديهــم فرصــة أفضــل بكثيــر
للنجــاة مــن املوجــة الرقميــة الصعبــة التــي ستكتســح املنطقــة
علــى مــدى الســنوات اخلمــس املقبلــة.
أمتنــى أن يكــون االســتطالع واملراجعــة أعــاه مفيــدة،
ميكــن التواصــل معنــا ملعرفــة مــا إذا كان بإمكاننــا
مســاعدتك يف تغيــر الطقــس واالحتفــاظ ببصمتــك
التنافســية يف منطقــة متغيــرة .تواصــل مــع املؤلــف علــى:
amer.daya@ninety.com
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My polls have touched upon the most important aspects of
the industry in the region and attempted to highlight its acute
problems. It’s high time that issues holding back the region’s
development for decades are addressed head on. The
public’s awareness for value is now developing much faster
due to the advent of the internet, social media, wireless
data mobility and accessibility to universal knowledge. Most
recently, COVID-19’s impact has highlighted the importance
of quality data managment and technology in fighting the
pandemic and virtually supporting business and communities
even whilst being confined at home.
In summary, the polls have highlighted the following:
WEAKNESSES:
a- Absence of quality data.
b- Absence of cross-selling.
c- Absence of innovation.
d- Product pricing as a major strategy influencer.
e- Simple claims payments delays.
f- Corporate governance red tape.
g- Monochrome product dependency.
OPPORTUNITIES:
a- Client care and service.
b- Claims and payments processing.
c- Digital, social media, and data-dependent sales.
d- Talent development and acquisition.
e- Personal financial planning.
f- Team mission-building and corporate vision-setting.
g- Capacity and effort consolidation.
The polls have also highlighted these regional threats that
must at all times be on the industry’s radar screen:
1- Socio-economic.
2- Geo-political.
3- Natural hazards.
The region is worried about its socio-economic issues.
Such worries greatly influence its insurance buying cultures.
However, geo-political issues are also visibly rising but my
long-term worry is that natural hazards are silently increasing
in frequency and severity. We are yet to witness a collective
effort by the industry and local governments to address
such current and future concerns. At the top of the pyramid
is the availability and distribution of fresh water supplies,
earthquake, tsunami and flash flooding risks, sandstorms
and agriculture-devouring insect infestations.
Those providers who will innovate in how they advise,
procure, service and retain business have a much better
chance of surviving the challenging digital wave that will be
sweeping across the region over the next five years.
I hope you found the polls and the above review useful.
Reach out to us to see if we can help you weather change
and retain your competitive footprint in a changing region.
Get in touch with the author at: amer.daya@ninety.com

العـــــــــدد 149
يـــونـيـو 2021م

مقاالت
وقــد بلــغ عــدد شــركات التأمــن العاملــة يف ليبيــا ســنة 2011م ( )13شــركة منهــا ()12
شــركة وطنيــة وشــركة واحــدة مشــتركة بــرأس مــال وطنــي خــاص وعربــي (شــركة الثقــة)،
مقدمــي خدمــات التأمــن املر َّخــص لهــم
وبحلــول عــام  ،2018أصبــح هنــاك ( )22مــن ِّ
والذيــن يبلــغ إجمالــي صــايف قيمــة أصولهــم أكثــر مــن ( )1.2مليــار دينــار(.)4
مــا زالــت صناعــة التأمــن شــديدة املركزيــة وضعيفــة هيكليــاً ،وبحلــول عــام ،2018
ســيطرت أكبــر شــركتني علــى أكثــر مــن  60%مــن األصــول ،وكانــت الرقابــة التنظيميــة
ضعيف ـةً
بالفعــل حتــى قبــل انــدالع األزمــة ،وأدت االضطرابــات السياســية بعــد ذلــك إلــى تراجــع
كبيــر يف قيمــة أصــول الصناعــة لتنخفــض إلــى أقــل مــن نصــف حجمهــا قبــل األزمــة،
ســواء مــن حيــث عــدد املطالبــات أو حجمهــا .و ُيعتبــر أن أكثــر مــن نصــف قيمــة األصــول
مع َّرضــة خلطــر التخلُّــف عــن الســداد بســبب التأثيــر اخلارجــي لألزمــة الــذي يزيــده
تعقيــداً ارتفــاع مســتويات اخلطــر ونقــص التغطيــة التــي توفرهــا شــركات إعــادة التأمــن
متدنيــة اجلــودة (.)5
وتشــير اإلحصــاءات علــى أنــه يف الفتــرة مــن عــام  2010حتــي عــام 2014م تطــور
نشــاط التأمينــات بشــكل واضــح ،ومتيــز ســوق التأمــن الليبــي خــال هــذه الفتــرة بانتعــاش
حجــم األقســاط املكتتبــة ،بحيــث أخــذ منحــى تصاعدي ـا ً مبتتاليــة هندســية حتــي انتقــل
لســنة  2014بحجــم أقســاط ( )517.324مليــون دينــار ليبــي ،مــع مالحظــة االنخفــاض
احلــاد لســنة  ،2011والــذي يفســره أحــداث  17فبرايــر ،فقــد تأثــر النشــاط االقتصــادي
والتأمينــي ســلب ًّيا ،نتيجــة التداعيــات املاليــة خــال الثــورة ،حيــث تراجعــت األقســاط
املكتتبــة وســجلت هبوط ـا ً وصــل الــي مــا نســبته ( )% 48 -عــن ســنة 2010م ،وعلــي
الرغــم مــن ذلــك عــاود االرتفــاع ومبعــدالت منــو جيــدة للســنوات التاليــة ،2013 ،2012
 2014علــي التوالــي .% 6.56 ،% 45.46 ،% 67.28
وعلــى خــاف املتوقــع مــن اســتمرار النمــو شــهدت الســنوات مــن  2015إلــى 2020
انخفــاض األقســاط املكتتبــة علــى الرغــم مــن عــدم صــدور احصائيــات رســمية توضــح
ذلــك إلــى انــه ميكــن مالحظــة هــذا االنخفــاض مــن خــال االطــاع علــى النتائــج املاليــة
لشــركات التأمــن العاملــة بالســوق الليبــي ،ويرجــع هــذا االنخفــاض إلــى االنقســام
السياســي احلــاد وخاصــة مــا بعــد ســنة .)6(2014
( )2الرقابة على صناعة التأمني يف ليبيا خالل الفترة االنتقالية
بشــكل عــام كانــت الرقابــة علــى صناعــة التأمــن يف ليبيــا محــدودة ،وأُن ِشــئت هيئــة
اإلشــراف علــى التأمــن الليبيــة يف عــام  2008وتشــرف علــى ( )22شــركة تأمــن ،منهــا
( )18شــركة تتبــع وزارة االقتصــاد مبوجــب القانــون املعمــول بــه رقــم ( )3لســنة 2005
مر َّخــص لهــا بالعمــل يف طرابلــس و( )4شــركات يف أنحــاء متفرقــة يف الشــرق ،ويقتصــر
دور الهيئــة علــى اإلشــراف وليســت لهــا أي ســلطة تنظيميــة أو إجرائيــة لهــذه الصناعــة،
مبــا يف ذلــك إصــدار القواعــد اجلديــدة أو فــرض العقوبــات ،يجــب أن تتــم مــن خــال وزارة
جمــدت الهيئــة إصــدار التراخيــص اجلديــدة بقصــد
االقتصــاد ،ومنــذ انــدالع األزمــةَّ ،
ـتقرارا ،وتســعى
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تشــديد اللوائــح التنظيميــة للمسـ
ً
ً
الهيئــة إلــى تدعيــم الســوق وقــد س ـلَّطت الهيئــة الضــوء علــى غيــاب القواعــد أو اللوائــح
التــي حتكــم إدارة وسياســات املخاطــر لشــركات التأمــن الليبيــة وعــدم وجــود سياســة
تصنيــف واضحــة الختيــار الشــركاء يف مجــال إعــادة التأمــن ،كمــا أن الهيئــة ليســت
مختصــة حالي ـا ً بالرقابــة علــى جــودة املحافــظ االســتثمارية لشــركات التأمــن وعمليــة
تصنيــف مــدى جودتهــا ومالءتهــا املاليــة(.)7
( )3القرارات الصادرة خالل الفترة االنتقالية
يف إطــار تنظيــم التأمــن التكافلــي صــدر قــرار وزيــر االقتصــاد رقــم ( )301لســنة

2012م بشــأن ضوابــط ممارســة أعمــال التأمــن التكافلــي والــذي أقــر أن متــارس
أعمــال التأمــن التكافلــي وفــق ضوابــط قانــون رقــم ( )3لســنة  2005بشــأن اإلشــراف
والرقابــة علــى التأمــن والئحتــه التنفيذيــة ،كمــا ميكــن أن ميــارس مــن خــال شــركات
تأمــن متخصصــة أو مــن خــال نوافــذ مســتقلة بشــركات التأمــن التجــاري وجلميــع
فــروع التأمــن املنصــوص عليهــا بقانــون اإلشــراف والرقابــة علــى التأمــن بعــد العــرض
علــى اللجنــة الشــرعية العليــا وموافقــة هيئــة اإلشــراف علــى التأمــن كمــا تتــم عمليــات
معــا(.)8
إدارة األخطــار واالســتثمار املرتبطــة باالشــتراكات علــى أســاس الوكالــة واملضاربــة ً
وأوجــب القــرار بتشــكيل جلنــة رقابــة شــرعية مكونــة مــن ثالثــة أشــخاص يعينــون مــن
مجلــس اإلدارة مبوافقــة اجلمعيــة العموميــة ومجلــس اإلفتــاء األعلــى وتكــون مــدة
عضويتهــم ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد(.)9
( )4تسليط الضوء على مستقبل صناعة التأمني
يشــير املحللــون املتخصصــون يف صناعــة التأمــن العامليــة أن ســوق التأمــن الليبــي مــا
زال بعيـ ًـدا جـ ًّـدا عــن املعــدالت الدوليــة ومنخفــض باملقارنــة باألســواق بالــدول العربيــة
وشــمال افريقيــا وميكــن مشــاهدة ذلــك مــن خــال معرفــة حجــم الكثافــة التأمينيــة
ومعــدل االختــراق ،حيــث تعتبــر الكثافــة التأمينيــة بالســوق الليبــي متدنيــة للغايــة باملقارنــة
باملتوســطات باألســواق العامليــة والــدول العربيــة( ،)10وهــو األمــر الــذي يعكــس تدنــي
الوعــي التأمينــي والــذي ال تعكســه فقــط معرفــة أفــراد املجتمــع بخدمــات التأمــن ،بــل
يتجــاوز تلــك املعرفــة إلــى الســلوك اإليجابــي نحــو شــراء وثائــق التأمــن واالســتفادة مــن
احلمايــة التــي توفرهــا ،فاملؤشــر الدقيــق لقيــاس الوعــي التأمينــي هــو كثافــة التأمــن،
ونعنــي بهــا معــدل اإلنفــاق الفــردي الســنوي علــى التأمــن ،.وقــد ارتفــع معــدل الكثافــة
يف الفتــرة االخيــرة بشــكل جيــد ففــي عــام  2006بلــغ ( )26.71دوالراً ولســنة 2014
بلــغ ( )66.19دوالر ،إال أنــه اليــزال بعيـ ًـدا عــن املتوســطات للمعــدالت الدوليــة؛ حيــث
ســجلت ســنة  2014نحــو ( )678.20دوالراً( ،)11وهــو مــا يفــوق املعــدل بالســوق الليبــي
بعشــرة أضعــاف.
وبالنظــر إلــى معــدل االختــراق أو النفــاذ (نســبة األقســاط املكتتبــة مــن النــاجت املحلــي
االجمالــي) جنــد أنــه متــد ٍ ِن بشــكل كبيــر حيــث يصــل يف أقصــى حــد لــه ســنة 2014م
 ،% 1.3إال أن هــذه النســبة تعتبــر غيــر حقيقيــة يف ظــل انخفــاض النــاجت املحلــي
متأثــرا باألحــداث الراهنــة ويف حالــة قيــاس معــدل االختــراق يف الظــروف
اإلجمالــي
ً
الطبيعيــة لــن يتجــاوز .% 0.5
لتقيــم هــذا الوضــع بشــكل عــام ،جنــد أن الســوق الليبــي يحمــل فرص ـا ً كبيــرة للتوســع
فتدنــي الكثافــة التأمينيــة ونســبة االختــراق تؤكــد قابليــة الســوق للنمــو ،وهــذا األمــر
يتطلــب تنفيــذ حمــات إعالميــة مكثفــة ،يضطلــع بهــا القطــاع كلــه للتوعيــة بالتأمــن،
فضـ ًـا عــن تطبيــق آليــات فعالــة ألنظمــة التأمــن اإللزامــي ،وتقــدمي املزيــد مــن املشــاركة
الفاعلــة للجهــات احلكوميــة ذات العالقــة لتنفيــذ تلــك اآلليــات مبســتويات تضمــن شــمول
التغطيــة التأمينيــة جلميــع املســتهدفني.
ممــا ال شــك فيــه أنــه بانتهــاء الصــراع الدائــر وتوحيــد املؤسســات املنقســمة سيســتفيد
قطــاع التأمــن الليبــي مــن مسلســل التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ستشــهدها
ليبيــا حتم ـا ً وقريب ـاً،
وســتضاعف بشــكل واضــح خطــط اإلعمــار والتنميــة املنتظــرة رقــم أعمالــه خالل الســنوات
القادمــة ،المتــاك الســوق الليبــي قــدرات اســتيعابية ضخمــة وطلــب متوقــع يف الفتــرة
املقبلــة ،ويف ســياق التطــور املتالحــق والســريع لســوق التأمــن الليبــي ودخــول مرحلــة
االنفتــاح ،وبالتالــي ولــوج الشــركات املنتميــة للقطــاع اخلــاص (محليــة أو أجنبيــة) معتــرك
املنافســة والتبــاري مــع الشــركات العامــة لالســتحواذ علــى أكبــر نصيــب يف الســوق.

( )4مراجعة القطاع المالي في ليبيا ،فبراير  ،2020تقرير البنك الدولي الرئيسي عن القطاع المالي
( )5مراجعة القطاع المالي في ليبيا ،فبراير  ،2020تقرير البنك الدولي الرئيسي عن القطاع المالي
( )6تقرير هيئة اإلشراف على التأمين 2015
( )7مراجعة القطاع المالي في ليبيا ،فبراير  ،2020تقرير البنك الدولي الرئيسي عن القطاع المالي
( )8قرار وزير االقتصاد رقم ( )301لسنة 2012م بشأن ضوابط ممارسة أعمال التأمين التكافلي ،مادة 5 - 4 - 3 - 2
( )9قرار وزير االقتصاد رقم ( )301لسنة 2012م بشأن ضوابط ممارسة أعمال التأمين التكافلي ،مادة 11 - 10
(The Middle East Insurance Review, 2019 )10
(World Bank and IMF assessments and economic databases, 2019 )11
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مقاالت
إصــدار تعميــم حــدد املراحــل التحضيريــة لتطبيــق املعيــار تضمــن مــا يلــي:
املرحلة األولى :مرحلة جمع البيانات واملعلومات وحتليلها
وتقييمها
حتليــل األثــر املالــي والتشــغيلي املتوقــع نتيجــة تطبيــق املعيــار وإعــداد
حتليــل الفجــوة وتقييــم الفروقــات الناجتــة عنهــا وبحيــث يتــم توضيــح أثــر
تطبيــق املعيــار علــى نتائــج أعمــال كل فــرع مــن فــروع التأمــن باإلضافــة
إلــى التكلفــة التقديريــة للمصاريــف املترتبــة علــى تطبيــق املعيــار ،وذلــك
مــن خــال إعــداد تقريــر حــول نتائــج تلــك املرحلــة متضمنــا حتليــل الفجــوة
ومتطلبــات التطبيــق.
املرحلة الثانية :مرحلة اإلعداد والتصميم
إعــداد وتصميــم األنظمــة واإلجــراءات الداخليــة الالزمــة ومبــا ينســجم مــع
متطلبــات تطبيــق املعيــار اجلديــد وذلــك فيمــا يتعلــق باحلســابات والبيانــات
وأنظمــة املعلومــات وغيرهــا مــن املتطلبــات.
كمــا تتضمــن هــذه املرحلــة تطويــر خطــة مفصلــة متضمنــة جــدول زمنــي
لتطبيــق املعيــار معتمــدة مــن مجلــس إدارة الشــركة مــع األخــذ يف االعتبــار
النتائــج التــي مت التوصــل إليهــا يف املرحلــة الســابقة.وذلك مــن خــال
التزويــد بخطــة مفصلــة معتمــدة مــن مجلــس إدارة الشــركة تتضمــن جــدوالً
زمنيـا ً لتطبيــق املعيــار مــع األخــذ يف االعتبــار النتائــج التــي مت التوصــل إليهــا
يف املرحلــة الســابقة.
البند

املعاجلة احلالية حسب IFRS 4

اإليرادات املرتبطة بعقد يتم االعتراف بها عند استالمها دفعة
التأمني من غير األقساط واحدة ضمن إيرادات فروع التأمني
املكتتبة مثل رسوم
اإلصدار والعموالت
املقبوضة

املرحلة الثالثة :مرحلة التطبيق والتنفيذ
وهــي مرحلــة بدايــة التطبيــق املــوازي واالختبــار التجريبــي لبنــود املعيــار
اجلديــد وبحيــث يتــم إعــداد حســابات الشــركة وفقـا ً للمعيــار اجلديــد بشــكل
منفصــل مــع االســتمرار بتطبيــق املعيــار احلالــي لغايــات إغــاق احلســابات،
علــى أن يتــم إجــراء تقييــم ربــع ســنوي للنتائــج املترتبــة علــى تطبيــق املعيــار
اجلديــد مــن بدايــة عــام .2022
أبرز التعديالت على املعاجلة املحاسبية لبعض اجلوانب الفنية
يعرض اجلدول أدناه أبرز التعديالت على املعاجلة املحاسبية يف شركات
التأمني يف األردن لبعض اجلوانب الفنية التي كانت تعرض وفق املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم  IFRS 4وسيطرأ عليها تغير جوهري يف
طريقة قياسها وعرضها ضمن البيانات املالية مبوجب متطلبات املعيار
الدولي للتقارير املالية  IFRS 17وهي على النحو التالي  :البند املعاجلة
احلالية حسب  IFRS 4املعاجلة حسب متطلبات IFRS17
أبرز التعديالت على املعاجلة املحاسبية لبعض اجلوانب الفنية
يعــرض اجلــدول أدنــاه أبــرز التعديــات علــى املعاجلة املحاســبية يف شــركات
التأمــن يف األردن لبعــض اجلوانــب الفنيــة التــي كانــت تعــرض وفــق املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  IFRS 4وســيطرأ عليهــا تغيــر جوهــري يف
طريقــة قياســها وعرضهــا ضمــن البيانــات املاليــة مبوجــب متطلبــات املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  IFRS 17وهــي علــى النحــو التالــي :
املعاجلة حسب متطلبات IFRS17

يجب تضمينها لاللتزامات مقابل التغطية املتبقية ويتم االعتراف بها على مدى فترة تغطية
عقد التأمني

املصاريف املرتبطة
باالستحواذ على عقد
التأمني مثل عموالت
مدفوعة

يتم االعتراف بها عند دفعها ضمن
مصاريف فروع التأمني

يجب االعتراف بها ضمن موجودات الشركة على أنها تكاليف استحواذ مؤجلة ويتم إطفاؤها
على مدى فترة تغطية العقد .كما أنه يجب تضمينها يف معادلة احتساب هامش اخلدمة
التعاقدية ضمن التدفقات النقدية اخلارجة (املدفوعة)

مستوى جتميع عقود
التأمني

يتم جتميع العقود حسب فرع التأمني
(مركبات /طبي /حياة  ...إلخ)

بناء على تشابه املخاطر حيث إن فرع التأمني سينقسم إلى عدة مجموعات
سيتم جتميع العقود ً
مثل تأمني احلياة سيتفرع منه تأمني احلياة املؤقت وتأمني احلياة طويل األمد وتأمني التعليم
كما أن التغيير اجلوهري يتمثل بفصل تأمني احلياة االستثماري عن مجموعات عقود التأمني
بشكل كلي ،وستختلف معاجلة مجموعات عقود التأمني عن األخرى حسب فرضيات محددة
تخص حملة عقود التأمني

عرض املخصصات الفنية يتم عرض املخصصات الفنية يف امليزانية سيتم عرض املخصصات الفنية (التزامات عقود التأمني) باإلجمالي ،حيث إن ،حصة املعيد من
تلك االلتزامات تظهر يف جانب األصول حتت مسمى (موجودات عقود إعادة التأمني)
العمومية بعد طرح حصة معيد التأمني
قياس املخصصات الفنية يتم قياس املخصصات الفنية بالقيمة
اجلارية

سيطلب من الشركات التي تطبق املنهج العام ومنهج تخصيص األقساط املطبق على العقود
التي تزيد مدتها عن سنة ،أن تقوم بقياس االلتزامات مقابل التغطية املتبقية بالقيمة احلالية
باستخدام معدل خصم معني.
أما االلتزامات مقابل املطالبات املتكبدة ،فسيتم قياسها كالتالي:
■ التقدير األفضل لقيمة املطالبات  +تعديالت املخاطر
■ قياس االلتزامات التي من املتوقع دفعها بعد أكثر من  12شهراً من تاريخ وقوع احلادث،
بالقيمة احلالية للتقدير األفضل لقيمة املطالبات  +تعديالت املخاطر

يجب أن يتم توزيع جميع املصاريف املتعلقة بعقود التأمني على مجموعات عقود التأمني بحيث
معظم الشركات تقوم بتوزيع مصاريف
توزيع املصاريف
عقود التأمني حسب نسبة  % 80موزعا ً تدخل يف احتساب ربحية العقد ،وذلك من خالل حتديد محرك تكلفة للشركة يتم توزيع
بناء عليه
و % 20غير موزع
املصاريف غير املباشرة ً
األقساط املكتتبة للتأمني يتم عرض أقساط العقود املشار إليها يف سيتم فصل األقساط اخلاصة باملكون االستثماري عن املكون التأميني لتظهر ضمن بند
منفصل يسمى إيراد االستثمار
على احلياة االستثماري البند ضمن األقساط املكتتبة
أو الذي يحتوي على
مكون استثماري
عرض حصة معيد
التأمني من األقساط
املكتتبة والتعويضات
املدفوعة
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يتم عرض حصة املعيد يف قائمة األرباح
واخلسائر كمبلغ مطروح من إجمالي
األقساط املكتتبة وإجمالي التعويضات
املدفوعة

سيتم عرض حصة املعيد بشكل مختصر يبني الربح أو اخلسارة من عقود إعادة التأمني قبل
احتساب بند نتيجة أعمال التأمني
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نظرة على أداء قطاع التأمني البحر ينى
خالل عامى 2020--2019
2020
أ  /جواد محمد

أ  /سمري الوزان

أ  /ميساء الكوهجي
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أ  /عبد اهلل صالح سلطان

أ  /عصام األنصاري

أ  /يونس جمال

أ  /كمال طباجة

أ  /اشرف باسيسو

أ  /يوال الخوري
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تقرير السوق البحرينى

تقرير سوق التأمني البحريني خالل عامى 2020-2019
تاريخ التأمين في مملكة البحرين
¿ رغــم إن بدايــات النشــاط التأمينــي يف البحريــن تعــود إلــى الســنوات األولــى مـــن خمســينات القــرن العشــرين بدخــول فــروع لشــركات أجنبيــة ملمارســة
العمــل التأمينــي التجــاري ،إال أن املتغيــرات االقتصاديــة والتنمويــة فـــي اململكــة كان لهــا األثــر الكبيــر يف توســع هــذا النشــاط وظهــور شــركات تأمــن محليــة
برأســمال وطنــي مبــا حفــز علــى املنافســة وتطويــر اخلدمــات التأمينيــة لكافــة املؤسســات البحرينيــة عامــة وخاصــة ممــا تطلــب معهــا توفيــر الغطــاء القانونــي
لهــذا النشــاط وتوفيــر العمليــة الرقابيــة علــى أدائــه.
¿ ومنــذ عــام  ،1950وحتــى اليــوم حصلــت طفــرة يف قطــاع التأمــن باململكــة حيــث منــى بشــكل ملحــوظ وذلــك نتيجــة التطــور يف القطــاع املالــي يف اململكــة.
وذلــك علــى إثــر األخــذ باخلطــوات الالزمــة لتوفيــر بيئــة مالئمــة لقطــاع التأمــن مــن قبــل مملكــة البحريــن وبتطبيــق أفضــل املعاييــر والقوانــن التــي تكفــل
منــو هــذا القطــاع علــى املــدى البعيــد.

اإلطار التشريعى
¿ قانــون رقــم ( )23لســنة  1976بإصــدار قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي والتعديــات والقــرارات الصــادرة بشــأن تنفيــذه .وينظــم هــذا القانــون أســس
تعييــن وحقــوق وواجبــات العامليــن فــي القطــاع األهلــي غيــر الحكومــي ومنهــا شــركات التأميــن؛
األمــر األميــري رقــم ( )4لســنة  1975والمرســوم بقانــون رقــم ( )23لســنة  1975بشــأن الــوكاالت التجاريــة وتنظيمهــا المعــدل بالمرســوم رقــم ()10
لســنة 1985؛
المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  1976بإصدار قانون العقوبات؛
قانون المرور رقم ( )9لعام  1979والالئحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه؛
المرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  1982بإنشاء صندوق التأمين على المركبات؛
المرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  1982بإصدار القانون البحري؛
المرســوم بقانــون رقــم ( )3لســنة  1987فــي شــأن التأميــن اإلجبــاري عــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المركبــات المعــدل بالمرســوم بقانــون
رقــم ( )7لســنة 1996؛
المرســوم بقانــون رقــم ( )17لســنة  1987فــي شــأن شــركات وهيئــات التأميــن والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم ( )6لســنة  1990الــذي
تقــرر فيــه تولــي وزارة التجــارة والزراعــة ســلطة اإلشــراف والرقابــة علــى شــركات وهيئــات التأميــن؛
¿ المرسوم بقانون رقم ( )19لسنة  2001بإصدار القانون المدني؛
¿ قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2001؛
¿ بموجــب قانــون مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة (قانــون رقــم  ،)2006/64أصــدر البنــك المركــزي كتــاب قواعــد مكــون مــن ثالثــة
مجلــدات يتنــاول المجلــد الثالــث منــه التأميــن ،وحــدد هــذا المجلــد المتطلبــات العامــة ألنــواع مختلفــة مــن شــركات التأميــن ،بمــا فــي ذلــك التأميــن علــى
الحيــاة والتأميــن العــام؛
¿ فــي تقريــر صــدر فــي ديســمبر  2017عــن قطــاع التأميــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،أوضحــت ألبــن كابيتــال أن اإلطــار التنظيمــي للتأميــن
فــي البحريــن مــن أكثــر األطــر تطــوراً فــي المنطقــة ،وقــد أجــرى مصــرف البحريــن المركــزي إصالحــات مهمــة لمواءمــة اللوائــح مــع المعاييــر الدوليــة؛

أبرز التطورات التشريعية
شهدت السنوات األخيرة تغييرات جوهرية بالسوق نتجت عن استحداث وإصدار أنظمة وقرارات جديدة ،منها على سبيل املثال:
¿ يف مطلــع عــام  ،2021أصــدرت وزارة الداخليــة قــرار رقــم ( )7لســنة  2021بتنظيــم إعهــاد تنفيــذ بنــود عقــد التأمــن يف وقائــع التلفيــات املتصالــح
عليهــا إلــى ممثلــي شــركات التأمــن املختصــة؛
¿ أصــدر مصــرف البحريــن املركــزي تعميمـا ً لكافــة شــركات التأمــن بضــرورة العمــل علــى اإلســتعداد لتطبيــق معيــار  )IFRS 17( 17واملقــرر تطبيقــه يف
 1ينايــر 2022؛
¿ يف النصف الثاني من عام  ،2019أصدر مصرف البحرين املركزي مسودة التوجيهات اخلاصة بوسطاء التأمني عبر املنصات اإللكترونية،

هيكل سوق البحرين:

وصل عدد شركات وهيئات التأمني حتى عام  2019ما يزيد عن  150شركة وهيئة تأمني لتشمل(:)1
¿  24شركة تأمني محلية (مبا يف ذلك شركات التكافل وإعادة التكافل)؛
¿  12فرعا ً للشركات األجنبية؛
)(1) FINANCIAL STABILITY REPORT - MARCH 2021, ISSUE NO. 30 – Central Bank of Bahrain (CBB
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¿  32وسيط تأمني؛
¿  29إكتواريا؛
فضــا عــن اخلدمــات اإلداريــة لشــركات التأمــن واستشــارات التأمــن وخبــراء املعاينــة وتقديــر األضــرار وصناديــق ومجمعــات التأمــن وجمعيــة التأمــن
البحرينيــة واخلدمــات املســاندة لقطــاع التأمــن؛

مصرف البحرين المركزي
¿ منــذ تولــى مصــرف البحريــن املركــزي مهمــة مراقبــة قطــاع التأمــن قــام بتطبيــق أفضــل املعاييــر الرقابيــة لقطــاع اخلدمــات املاليــة العاملــة يف البحريــن.
باإلضافــة إلــى تطبيــق جميــع القوانــن والتشــريعات الرقابيــة للتأمــن املتوافقــة مــع قوانــن وقواعــد اجلمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــن ()IAIS؛
¿ ميارس املصرف مسؤولياته وصالحياته ضمن إطار رقابي يهدف باألساس إلى حتقيق األهداف التالية:
• تعزيز اإلستقرار واملحافظة على سالمة نظام قطاع التأمني؛
• حماية املصالح املشروعة للعمالء املرخص لهم يف القطاع املالي؛
•تعزيز الشفافية وتنظيم صناعة اخلدمات املالية؛
•احلد من اجلرائم املالية وأنشطة غسيل األموال عن طريق وضع القوانني واألطر الرقابية الالزمة؛
 وكجــزء مــن سياســة مصــرف البحريــن املركــزي املســتمرة لتعزيــز الشــفافية وزيــادة الوعــي مببــادرات التطويــر التنظيمــي ملصــرف البحريــن املركــزي ،فقــدقــام بتطبيــق قائمــة مــن املبــادرات اخلاصــة بالتأمــن خــال عــام :2019
 استحداث فصل جديد "التدريب والكفاءة"؛ احلد األدنى للتغطية التأمينية للوثيقة املوحدة للتأمني الشامل على املركبات؛ مستويات التحكم يف املالءة؛ تعزيز املتطلبات اخلاصة مبمثلي شركات التأمني؛ تعزيز املتطلبات اخلاصة بأموال العمالء؛ تعزيز املتطلبات اخلاصة بخدمات إدارة شركات التأمني ""Insurance Manager؛ -استحداث إطار تنظيمي جديد لوسطاء التأمني عبر املنصات اإللكترونية ""Insurance Aggregator

جمعية التأمين البحرينية

¿ تأسســت مــن قبــل شــركات وهيئــات التأمــن العاملــة يف ســوق البحريــن يف  1993-9-11طبقــا ً ألحــكام قانــون اجلمعيــات واألنديــة االجتماعيــة
والثقافيــة والهيئــات اخلاصــة الصــادرة باملرســوم بقانــون ( )21لســنة  ،1989وجــرى تســجيلها بــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة وفــق أحــكام القــرار
الــوزاري رقــم ( )2لســنة  ،1990ثــم جــرت إعــادة تكييــف وضعهــا القانونــي عــام  2009بعــد صــدور قانــون مصــرف البحريــن املركــزي رقــم ( )64لســنة
 2006بتســجيلها لــدى املصــرف تنفيــذا ألحــكام هــذا القانــون؛
¿ وتتلخــص أهــداف اجلمعيــة بتعزيــز الروابــط والتعــاون بــن شــركات التأمــن العاملــة يف مملكــة البحريــن لتطويــر صناعــة التأمــن وزيــادة الوعــي التأمينــي
وترســيخ القواعــد املهنيــة واالخالقيــة بــن كافــة االطــراف ذات العالقــة بالعمــل التأمينــي باإلضافــة إلــى عقــد النــدوات واملؤمتــرات واعــداد الدراســات
والنشــريات الدوريــة التعريفيــة اخلاصــة بالنشــاط التأمينــي والتعامــل مــع اجلهــات املختصــة إلبــراز دور مملكــة البحريــن كمركــز تأمينــي إقليمــي وعاملــي.
عضوا ،من شركات التأمني املحلية وشركات التأمني األجنبية وإعادة التأمني والوسطاء ومقدمي اخلدمات.
¿ تضم اجلمعية حوالي 50
ً

مؤشرات عامة حول السوق البحريني:

 يف الربــع الرابــع مــن عــام  ،2020مثــل قطــاع التأمــن  5.5٪مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي احلقيقــي ،وزادت مســاهمة قطــاع التأمــن يف إجمالــي القطــاع()1
املالــي بنســبة 33.9٪

)(1) FINANCIAL STABILITY REPORT - MARCH 2021, ISSUE NO. 30 – Central Bank of Bahrain (CBB
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¿ بلــغ إجمالــي أقســاط التأمــن خــال الربــع الثالــث لعــام  2020مــا قيمتــه  202,880مليــون دينــار بحرينــي مقابــل  213,130دينــاراً بحرينيـا ً خــال
()1
نفــس الفتــرة عــام  2019بانخفــاض مــا نســبته % 4.7

¿ هــذا وكان قــد بلــغ إجمالــي األقســاط المباشــرة  287.355ألــف دينــار بحرينــي ( 764.24مليــون دوالر أمريكــي) عــام  2019بمعــدل  % 1.2مقابــل
()2
 284.024ألــف دينــار (  755.38مليــون دوالر) عــام 2018

توزيع أقساط التأمين حسب الفروع مقارنة بعام :2018

)(1) FINANCIAL STABILITY REPORT - MARCH 2021, ISSUE NO. 30 – Central Bank of Bahrain (CBB
)(2) Insurance Market Review 2019 - Central Bank of Bahrain (CBB
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التوزيع النسبي ألقساط التأمين للعام  2019حسب الفروع

التوزيع النسبي ألقساط التأمين للربع الثالث لعام  2020حسب الفروع
 بينمــا ســجل إجمالــي المطالبــات لقطــاع التأميــن زيــادة ســنوية بنســبة  % 2.2مــن  100.3مليــون دينــار بحرينــي فــي ســبتمبر  2019إلــى 102.5مليــون دينــار بحرينــي فــي ســبتمبر .)1( 2020

توزيع التعويضات المدفوعة حسب الفروع الربع الثالث  2020مقارنة بالربع الثالث :2019

هــذا وقــد بلــغ إجمالــي التعويضــات المدفوعــة  140.182ألــف دينــار بحرينــي ( 372.82مليــون دوالر أمريكــي) عــام  2019بنســبة  % -40مقابــل
()2
 232.643ألــف دينــار ( 618.73مليــون دوالر) عــام 2018

)(1) FINANCIAL STABILITY REPORT - MARCH 2021, ISSUE NO. 30 – Central Bank of Bahrain (CBB
)(2) Insurance Market Review 2019 - Central Bank of Bahrain (CBB
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توزيع التعويضات المدفوعة حسب الفروع مقارنة بعام :2018

ويوضح الجدول أدناه تطور نشاط التأمين (األقساط  /التعويضات المدفوعة) خالل خمس سنوات:
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وجــاءت نســبة االحتفــاظ ومعــدل الخســارة للعــام  2019مقارنــة
بالعــام :2018

هــذا وقــد ســجل التأميــن علــى الحيــاة معــدل احتفــاظ بنســبة  % 91.1فــي ســبتمبر  ،2020والتأميــن علــى الســيارات والتأميــن الطبــي  ،والــذي يمثــل
 ٪ 26.8لــكل مــن إجمالــي أقســاط التأميــن فــي ســبتمبر  2020علــى التوالــي  ،ســجلت معــدالت االحتفــاظ  ٪ 96.5للســيارات و  ٪ 66.1الطبيــة .كانــت
معــدالت االحتفــاظ أقــل بكثيــر بالنســبة لفــروع األعمــال األخــرى مثــل الخســارة الماليــة والهندســة بنســبة  ٪ 12.4و  ٪ 14.5علــى التوالــي(.)1

)(1) FINANCIAL STABILITY REPORT - MARCH 2021, ISSUE NO. 30 – Central Bank of Bahrain (CBB
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التأمين التكافلي(:)2
 يمــارس التأميــن التكافلــي داخــل الســوق البحرينــي حســب التقريــر المالــي لمصــرف البحريــن المركــزي  /6/شــركات تكافــل؛ وشــركتان إعــادة تأميــنتكافلــي؛
 بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن التكافلــي  60.9مليــون دينــار بحرينــي (161.9مليــون دوالر أمريكــي) فــي ســبتمبر  2020بنســبة  % 10.3مقابــل 67.9مليــون دينــار ( 180.6مليــون دوالر) فــي ســبتمبر 2019؛

توزيــع أقســاط التأميــن
التكافلــي حســب الفــروع
مقارنــة الربــع الثالــث 2020
مقارنــة بالربــع الثالــث
:2 0 1 9

 بلغــت التعويضــات المدفوعــة  29.1مليــون دينــار بحرينــي (77.4مليــون دوالر أمريكــي) فــي ســبتمبر  2020بنســبة  % 5.4مقابــل  27.6مليــون دينــار(73.4مليــون دوالر أمريكــي) في ســبتمبر 2019؛

توزيــع التعويضــات المدفوعــة
للتأميــن التكافلــي حســب
الفــروع مقارنــة الربــع الثالــث
 2020مقارنــة بالربــع الثالــث
:2019

)(2) Insurance Market Review 2019 - Central Bank of Bahrain (CBB
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توزيــع التعويضــات
المدفوعــة للتأميــن
التكافلــي حســب
الفــروع مقارنــة الربــع
الثالــث  2020مقارنــة
بالربــع الثالث :2019

توزيــع تعويضات
التأميــن التقليــدي
بالنســبة للتأميــن
التكافلــي حســب
الفــروع للعاميــن
:)2( 2019/2018

(2) Insurance Market
Review 2019 - Central
)Bank of Bahrain (CBB
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نسبة االستحواذ ألكبر  4شركات محلية من السوق*:

(*) ملحوظة :تمثل الشركات المذكورة أعاله الشركات المدرجة في بورصة البحرين فقط

 انعكــس نمــو القطــاع المالــي فــي البحريــن بشــكل مطــرد علــى نمــو صناعــة التأميــن فــي الســنوات األخيــرة ،وقــد أدى الوصــول المتزايــد إلــى الخدمــاتوالمنتجــات الماليــة إلــى الطلــب علــى خدمــات التأميــن؛
 كان التطــور الملحــوظ فــي الســنوات األخيــرة هــو قيــام شــركات التأميــن الدوليــة بتطويــر عملياتهــا اإلقليميــة وقــد أختــار العديــد منهــا البحريــن كقاعــدةإقليميــة لهــم؛
 مــن المقــرر أن يــؤدي اإلصــدار األخيــر لقانــون التأميــن الصحــي الوطنــي (قانــون الضمــان الصحــي) إلــى تحقيــق النمــو فــي التأميــن الصحــي الــذي ُيـــعدهــو والتأميــن علــى الســيارات مهيمنيــن علــى صناعــة التأميــن فــي البحريــن؛
 علــى الرغــم مــن كونــه ســو ًقا صغيـ ًـرا ،إال أن معــدل انتشــار التأميــن العــام فــي البحريــن بلــغ  ،٪ 1.9أعلــى مــن متوســط دول مجلــس التعــاون الخليجــيالبالــغ  1.7٪فــي عــام  .2018معــدالت انتشــار التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن علــى غيــر الحيــاة ،والتــي بلغــت  ٪ 0.4و ٪ 1.5علــى التوالــي ،فــي عــام
 2018هــي الثانيــة بعــد اإلمــارات العربيــة المتحــدة .مــن ناحيــة أخــرى ،بلــغ إجمالــي إنفــاق الفــرد علــى التأميــن فــي البحريــن فــي عــام  2019مبلــغ
أمريكيــا للعــام  ،2018وهــو أقــل بقليــل مــن متوســط دول مجلــس التعــاون الخليجــي البالــغ
دوالرا
 477.65دوالرا أمريكيــا مقابــل مبلــغ 472.11
ً
ً
أمريكيــا.
دوالرا
496.9
ً
ً
 يعمــل مصــرف البحريــن المركــزي ( ،)CBBالهيئــة التنظيميــة للتأميــن فــي البــاد ،علــى تعزيــز الشــفافية وزيــادة الوعــي بســوق التأميــن .حيــث أصــدرقواعــد تتعلــق بإدخــال مجمعــات التأميــن كخطــوة إســتراتيجية نحــو إنشــاء حلــول  InsurTechالتــي أنشــأها الطلــب المتزايــد مــن المجتمــع؛
 فــي تقريــر صــدر فــي نوفمبــر  2019عــن قطــاع التأميــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،أشــارت تقديــرات ألبــن كابيتــال إلــى أن ســوق التأميــن فــيالبحريــن ســيصل إلــى  0.8مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  ، 2024مســجالً معــدل نمــو ســنوي مركــب  ٪ 1.5مــن  ، 2019مــن المتوقــع أن يكــون النمــو
اإلجمالــي للقطــاع بدعــم مــن االنتعــاش فــي النشــاط االقتصــادي واالســتثمارات الكبيــرة فــي البنيــة التحتيــة ومشــاريع البنــاء ومواصلــة تعزيــز المعاييــر
التنظيميــة والرقابيــة؛ وعلــى الرغــم مــن إدخــال التأميــن الصحــي اإللزامــي بحلــول عــام  ، 2020مــن المتوقــع أن ينمــو قطــاع غيــر الحيــاة بمعــدل نمــو
ســنوي مركــب متواضــع بنســبة  0.7٪خــال فتــرة التنبــؤ .مــن ناحيــة أخــرى  ،مــن المقــدر أن ينمــو قطــاع الحيــاة بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره ٪ 4.4
 ،بمســاعدة فــي المقــام األول التوســع الســكاني  ،والــذي مــن المتوقــع أن ينمــو بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ  2.0٪بيــن عامــي  2019و  .2024مــن
أمريكيــا بحلــول عــام 2024؛
دوالرا
المتوقــع أن ينخفــض تغلغــل التأميــن وكثافتــه بشــكل هامشــي إلــى ٪ 1.7و 482.6
ً
ً

الخالصـــة

لعبت البحرين دوراً كبيراً في التأمين وإعادة التأمين وخاصة بوجود معيدين كبار (أريج ،ترست ري ،هانوفر ري ...إلخ) وصندوق أخطار الحرب.
ســجلت فيهــا العديــد مــن الشــركات العاملــة
كمــا أن البحريــن لعبــت دوراً إقليميـا ً فــي الفتــرة مــا قبــل صــدور القانــون الســعودي فــي عــام 2004م ،حيــث ُ
فــي الســعودية.
شــهدت الســنوات األخيــرة تغييــرات كبيــرة تجلــت فــي ترخيــص الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ممــا قلــص مــن دور البحريــن .لكــن العديــد مــن
الشــركات حافظــت علــى ترخيصهــا وتوجهــت للعمــل داخــل الســوق البحرينــي وبالتالــي زاد هــذا مــن حــدة المنافســة الســعرية.
على صعيد آخر ،أدى توقف أريج عن اإلكتتاب إلى تراجع نسبي في الدور اإلقليمي الذي لعبته البحرين تاريخيا.
مــا يميــز البحريــن هــو وجــود إطــار قانونــي متكامــل بشــقيه التكافلــي والتقليــدي ،وشــركات وطنيــة تلعــب دوراً فاع ـاً فــي الســوق وأطــر مواطنــة تُســير
الشــركات وفنيــة مقتــدرة وجمعيــة مهنيــة تمثــل القطــاع أمــام مصــرف البحريــن المركــزي واإلدارات.
مــن الواضــح أن إنشــاء مراكــز ماليــة فــي كل مــن دبــي ،أبوظبــي ،الدوحــة والريــاض أثــر بشــكل مباشــر علــى أهميــة ودور البحريــن التأمينــي ،لكــن البحريــن
تتوفــر علــى إمكانــات فنيــة بشــرية وســمعة تجعــل منهــا مركــز اســتقطاب للعديــد مــن الشــركات
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تقرير السوق البحرينى

األستاذ /جواد محمد

رئيس مجلس إدارة جمعية التأمني البحرينية
ما هي رؤيتكم املستقبلية لتطور سوق التأمني البحريني؟
جمعيــة التأمــن البحرينيــة متتلــك رؤيــة مســتقبلية واضحــة وتعمــل وفــق
خطــة مدروســة بعنايــة وذلــك لتحقيــق مجموعــة من األهداف االســتراتيجية
علــى املــدى املتوســط والبعيــد لتطويــر ســوق التأمــن البحرينــي ،وتتمحــور
هــذه الرؤيــة حــول عــدة جوانــب بالغــة األهميــة ،مــن أهمهــا التحــول الرقمــي
لقطــاع التأمــن ،ورأس املــال البشــري ،والوعــي بأهميــة التأمــن ،وتطويــر
القوانــن واألنظمــة الرقابيــة ،وتوحيــد ســوق التأمــن.
وعلــى صعيــد التحــول الرقمــي ،فإنــه ال يخفــى علــى أحــد أهميــة
التكنولوجيــا والرقمنــة والتوجــه الــى تقــدمي مختلــف خدمــات التأمــن عــن
طريــق الوســائل اإللكترونيــة التــي بــرزت أهميتهــا خــال الفتــرة الســابقة،
خصوصــا يف ظــل التدابيــر االحترازيــة والتباعــد االجتماعــي الــذي فرضتــه
ً
جائحــة كورونــا ،إذ تعمــل اجلمعيــة بالتعــاون مــع مصــرف البحريــن املركــزي
علــى تعزيــز وتســريع عمليــة التحــول الرقمــي يف اململكــة ،عــن طريــق حتفيــز
ودعــم شــركات التأمــن لتحقيــق هــذا الغــرض.
وفيمــا يخــص تطويــر رأس املــال البشــري ،فــإن الشــركات األعضــاء يف
جمعيــة التأمــن البحرينيــة تــدرك بــأن رأس املــال البشــري هــو املحــرك
األساســي للدفــع بعجلــة تطــور وازدهــار ســوق التأمــن ،وبالتالــي فــإن
اخلبــرات املتميــزة واملهــارات العاليــة للموظفــن وتعزيزهــا وتطويرهــا ُيعــد
أحــد أهــم األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة جمعيــة التأمــن البحرينيــة.
أمــا بخصــوص زيــادة وعــي املجتمــع بأهميــة التأمــن  ،تعمــل جمعيــة
التأمــن البحرينيــة لتنظيــم حمــات التوعيــة التأمينيــة املكثفــة ،كمــا تعمــل
اجلمعيــة وتتعــاون بشــكل مســتمر مــع مختلــف اجلهــات الرقابيــة يف مملكــة
البحريــن ممثلــةً مبصــرف البحريــن املركــزي ووزارة الصناعــة والتجــارة
والســياحة واجلهــات الرقابيــة األخــرى؛ وذلــك لضمــان االلتــزام الكامــل
بالقوانــن واألنظمــة الرقابيــة يف ظــل التطــورات والتحديثــات املتســارعة
للقوانــن واإلجــراءات الرقابيــة ألســواق التأمــن بشــكل خــاص ولألســواق
املاليــة ككل.
مــا يخــص توحيــد الســوق ،فــإن اجلمعيــة تهــدف الــى زيــادة التنســيق
والتجانــس بــن شــركات التأمــن ،وذلــك لتحقيــق قيمــة إضافيــة إيجابيــة يف
ســوق التأمــن البحرينــي تعــود بالنفــع علــى الشــركات والزبائــن معـا ً وجميــع
اصحــاب املصلحــة.
كيــف تقيمــون أداء الســوق البحرينــي يف العــام املاضــي 2020؟
كيــف تتوقعــون األرقــام والنتائــج بنهايــة 2021؟
بشــأن الســوق البحرينــي و قطــاع التأمــن بشــكل خــاص يف العــام املاضــي
جزئيــا بســبب
 ، 2020فــإن املحافــظ التأمينيــة للشــركات قــد تأثــرت
ً
انخفــاض املشــاريع التنمويــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة وصعوبــة حتصيــل
املديونــات يف ظــل الظــروف الراهنــة.
وجــاء ذلــك كنتيجــة طبيعيــة للجائحــة الغيــر مســبوقة والتــي ميــر بهــا العالــم
ـلبا علــى أداء
منــذ أكثــر مــن عــام ومــا زالــت تداعياتهــا مســتمرة وأثــرت سـ ً
األســواق املحليــة والعامليــة ،وتكمــن خطورتهــا يف عــدم معرفتنــا للفتــرة
وبنــاء علــى ذلــك ،فإنــه مــن املتوقــع أن تســتمر
املتوقعــة النتهــاء األزمــة،
ً
األســواق املحليــة والعامليــة يف التذبــذب خــال العــام .2021
اال انــه هنــاك حتســن طفيــف يف ربحيــة شــركات التأمــن ،ونتــج ذلــك
عــن حتســن عمليــات االكتتــاب وانخفــاض عــدد وحجــم مطالبــات تأمــن
الســيارات والتأمــن الطبــي ،ومــن خــال التحليــل الدقيــق للمعطيــات ونتائــج
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أداء شــركات التأمــن يف الســوق البحرينيــة نســتطيع ان نتوقــع أن يســتمر
هــذا التحســن خــال العــام احلالــي .2021
كيــف تنظــرون إلــي االندماجــات واالســتحواذات التــي حتــدث
بــن الشــركات وكذلــك خــروج بعــض شــركات مــن الســوق البحرينــي
بشــكل ملحــوظ يف الفتــرة الســابقة؟
مــن املؤكــد بــأن االندماجــات واالســتحواذات تســاهم يف خلــق كيانــات
كبيــرة وهــي ضــرورة قصــوى يف ظــل التحديــات اجلاريــة ،باإلضافــة الــى أن
دمــج اخلدمــات يف الشــركات املدمجــة يســاهم بــا شــك يف تقليــل النفقــات
التشــغيلية واملصروفــات.
كمــا أن االندماجــات تســاهم يف زيــادة احلصــة الســوقية للشــركات املدمجــة،
فضـاً عــن أن جتانــس العمليــات يزيــد مــن كفــاءة وجــودة اخلدمــات املقدمــة
للعمــاء والقــدرة التنافســية للكيانــات املدمجة.
ومــن جانــب آخــر فــأن االندماجــات تنعكــس علــى املــاءة املاليــة و حتقــق
منــواً يف الســيولة وعوائــد االســتثمار ،وحتســن نتائــج عمليــات االكتتــاب
ممــا يعــزز الربحيــة ويخلــق قيمــة أعلــى ملســاهمي الشــركات املُدمجــة.
ويف ضــوء مــا ســبق ،نــرى بــأن عمليــات االندمــاج واالســتحواذ التــي حتــدث
بــن الشــركات حاليــا ً يف الســوق البحرينــي ضروريــة ومهمــة وذات أثــر
إيجابــي علــى الســوق كمــا أنــه مــن الطبيعــي أن يقابــل هــذه االندماجــات
خــروج بعــض الشــركات مــن الســوق كنتيجــة لالندماجــات.
ما هي مشاريع اجلمعية املستقبلية؟
تعمــل جمعيــة التأمــن البحرينيــة علــى عــدة مشــاريع مســتقبلية يف الوقــت
احلالــي وتتمحــور هــذه املشــاريع حــول تطويــر ســوق التأمــن البحرينــي مــن
مختلــف اجلوانــب وخلــق فــرص لنمــو شــركات التأمــن العاملــة يف اململكــة
 ،كمــا أن أحــد أهــم هــذه املشــاريع هــو تعزيــز وتســريع عمليــة التحــول
الرقمــي يف اململكــة ،عــن طريــق حتفيــز ودعــم شــركات التأمــن لتحقيــق
ذلــك.
كمــا تعمــل اجلمعيــة علــى عــدة مشــاريع توعويــة بالتعــاون مع جهــات حكومية
مختلفــة وذلــك لزيــادة وتكثيــف الوعــي بأهميــة التأمــن وضــرورة احلصــول
علــى التغطيــات التأمينيــة الشــاملة ممــا يســاهم بــا شــك يف زيــادة إقبــال
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املجتمــع علــى املنتجــات التأمينيــة.
ومــن جانــب آخــر  ،فــأن مشــاريع اجلمعيــة تشــمل أيض ـا ً التعــاون املســتمر
مــع اجلهــات الرقابيــة لتطويــر القوانــن واإلجــراءات املعمــول بهــا يف أســواق
التأمــن لتحقيــق اعلــى درجــات الكفــاءة وااللتــزام.
ويف ضــوء مــا ســبق  ،فــإن املشــروع األهــم للجمعيــة هــو زيــادة التنســيق
والتجانــس بــن شــركات التأمــن ،وذلــك لتحقيــق قيمــة إضافيــة إيجابيــة يف
ســوق التأمــن البحرينــي تعــود بالنفــع علــى الشــركات والزبائــن معـا ً وجميــع
األطــراف ذات العالقــة.
مــا هــي أهــم القضايــا املطروحــة حاليــا يف الســوق البحرينــي ،ومــا
هــي أهــم امللفــات املشــتركة بــن جمعيــة التأمــن ومصــرف البحريــن
املركزي؟
هنــاك العديــد مــن القضايــا ذات األهميــة البالغــة املطروحــة حاليــا ً يف
الســوق البحرينــي والتــي نعمــل عليهــا ونتعــاون باســتمرار مــع اجلهــات
احلكوميــة والرقابيــة  ،وعلــى رأســها مصــرف البحريــن املركــزي ،وذلــك
ملناقشــة العديــد مــن امللفــات املشــتركة ولتقــدمي منتجــات جديــدة وطرحهــا
يف الســوق البحرينيــة.
وعلــى ســبيل املثــال  ،كجــزء مــن ملــف جائحــة الكورونــا  ،مت يف اآلونــة
األخيــرة طــرح منتجــات جديــدة توفــر مزايــا مختلفــة للتأمــن الصحــي
مبــا يشــمل تغطيــة ضــد كوفيــد ،-19وكذلــك طرحــت منتجــات يف مجــال
التأمــن علــى احليــاة وتأمــن الســفر الــذي يشــمل تغطيــة ضــد كوفيد.-19
كمــا أثمــرت جهــود جمعيــة التأمــن البحرينيــة وبالتعــاون مــع مؤسســة
التنظيــم العقــاري عــن تدشــن «بوليصــة تأمــن املطــور العقــاري» التــي تعــزز
الثقــة يف البيئــة التنظيميــة للقطــاع العقــاري عام ـةً يف مملكــة البحريــن.
وتســهم بوليصــة تأمــن املطــور العقــاري يف توفيــر احللــول املناســبة حلفــظ
حقــوق املشــترين ،وتوفــر حمايــة أقــوى للمســتثمرين وتضمــن حقــوق جميــع
األطــراف يف املجــال العقــاري ،وبالتالــي يرفــع ذلــك مــن مســتوى القطــاع
العقــاري ويحســن مــن إدارة متويــل املطوريــن العقاريــن ويزيــد مــن فعاليــة
عــدد مــن املؤسســات ،مبــا يف ذلــك مؤسســة التنظيــم العقــاري وشــركات
التأمــن.
ومبــا يتعلــق مبلــف تطبيــق الضمــان الصحــي اإللزامــي يف مملكــة البحريــن ،
فــأن جمعيــة التأمــن البحرينيــة شــاركت يف عــدة اجتماعــات مــع املســؤولني
يف املجلــس األعلــى للصحــة ووزارة الصحــة لبحــث املقترحــات حــول التأمــن
الصحــي اإللزامــي ،والــذي ســيتم تطبيقــه يف اململكــة ،وأهميــة هــذا التطبيــق
ملــا فيــه الصالــح العــام .إن برنامــج الضمــان الصحــي يهــدف إلــى توفيــر
خدمــات صحيــة فعالــة ذات جــودة عاليــة للحصــول علــى أفضــل النتائــج
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وكفالــة حقــوق املريــض ،وأهمهــا حقــه يف اختيــار مقــدم اخلدمــة ،باإلضافــة
إلــى إتاحــة الفرصــة للقطــاع اخلــاص لتقــدمي اخلدمــات األساســية
والتكميليــة كشــريك للقطــاع العــام.
أصــدر وزيــر الداخليــة قــرارا بإســناد معاينــة احلــوادث املروريــة
البســيطة إلــى شــركات التأمــن؟ مــا مــدى االســتعداد لتنفيــذه؟
ومــا هــو تأثيــره علــى ســوق التأمــن البحرينــي؟
أثمــرت اجلهــود املشــتركة بــن جمعيــة التأمــن البحرينيــة واإلدارة العامــة
للمــرور صــدور قــرار وزيــر الداخليــة بتاريــخ  18ينايــر  ،2021والــذي
مت مبقتضــاه تنظيــم إعهــاد تنفيــذ بنــود عقــد التأمــن يف وقائــع التلفيــات
املتصالــح عليهــا إلــى شــركات التأمــن ،دون الرجــوع لــإدارة العامــة للمــرور،
إذ تُعــد مباشــرة شــركات التأمــن للحــوادث البســيطة للمركبــات هــي األولــى
مــن نوعهــا يف املنطقــة وتطبيقهــا ُيعــد خطــوة رائــدة ململكــة البحريــن.
ومبوجــب هــذا القــرار ،تلتــزم شــركات التأمــن املختصــة بوضــع آليــة
توافــق عليهــا اإلدارة العامــة للمــرور ،وينبغــي علــى أطــراف احلــادث إخــراج
املركبــات مــن الطريــق إذا كانــت تعيــق أو تعطــل حركــة املــرور أو تعرضهــا
للخطــر ،وذلــك حلــن نقلهــا أو تســييرها إلــى شــركة التأمــن املختصــة ،مــا
راجعــا إلــى
لــم يكــن عــدم القــدرة علــى حتريكهــا أو إخراجهــا مــن الطريــق
ً
ســبب خــارج عــن إرادتهــم ،ويجــوز لهــم تصويــر احلــادث ألعمــال تقييــم
األضــرار مــن قبــل شــركة التأمــن املختصــة.
شــجعت جمعيــة التأمــن البحرينيــة هــذه املبــادرة ورحبــت بهــا ،إذ
وقــد
ّ
نــرى أنــه ســيكون لهــا انعكاســات إيجابيــة واســعة علــى مســتويات احلركــة
املروريــة وانســيابها ،فض ـاً عــن كونهــا تســهم يف ســرعة تقــدمي اخلدمــات
وجودتهــا وتعــزز مبــدأ التعــاون بــن شــركات التأمــن واإلدارة العامــة
للمــرور ونحــن علــى ثقــة أن ذلــك ســيترك تأثيــراً إيجابيــا ً علــى ســوق
التأمــن البحرينــي ككل.
كمــا أنــه مــن الضــروري يف الفتــرة القادمــة إطــاق حملــة توعويــة لتعريــف
ســائقي املركبــات باإلجــراءات اجلديــدة املتبعــة ،وتعمــل اإلدارة العامــة
حاليــا علــى التجهيــز لذلــك مــن خــال التنســيق املســتمر مــع جمعيــة
للمــرور ً
التأمــن البحرينيــة .كمــا أن احلملــة التوعويــة ســتبدأ قبــل تطبيــق القــرار
وذلــك بتاريــخ  21يوليــو .2021
و شــركات التأمــن تعمــل بجهــد لالســتعداد واتخــاذ التدابيــر الالزمــة
لضمــان التطبيــق الناجــح لهــذا القــرار يف املوعــد املحــدد ونحــن علــى أمت
الثقــة بــأن شــركات التأمــن البحرينيــة جاهــزة لتنفيــذ هــذا القــرار والــذي
ســينعكس إيجاب ـا ً علــى ســوق التأمــن البحرينــي.
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الرئيس التنفيذى لشركة البحرين الوطنية القابضة
مــا الــذي ترونــه مناســب ًا أو ضروريــ ًا لتنميــة الســوق البحرينــي
واالرتقــاء بــه؟ هــل املنافســة هــي املشــكلة األساســية؟ أمــا أن هنــاك
مشــاكل أخــري؟ وكيــف تــرون الســبيل إلــى جتاوزهــا؟
لتنميــة أي ســوق يتطلــب توافــر العديــد مــن الظــروف والفــرص وســوق
البحريــن ليــس مختلفــاً.
تتمتــع مملكــة البحريــن بتاريــخ يتجــاوز ســتني عامــا ً علــى إصــدار أول
ترخيــص لشــركة تأمــن وتنظــم العديــد مــن الشــركات الوطنيــة والعامليــة
والتــي اتخــذت مملكــة البحريــن مقــراً لهــا ويعــود الســبب يف ذلــك إلــى
النظــام الرقابــي والقانونــي وتوافــر العمالــة الوطنيــة املدربــة واالنفتــاح
التجــاري واألمــن واألمــان ،وكل هــذه محفــزات ألي مســتثمر عنــد اختيــار
املقــر ملزاولــة نشــاطه.
إن مصــرف البحريــن املركــزي هــو اجلهــة اإلشــرافية علــى القطــاع املالــي
وقطــاع التأمــن والــذي يطبــق أعلــى املعاييــر العامليــة يف مراقبــة الشــركات
حلفــظ حقــوق املســاهمني والعاملــن وعمــاء الشــركات اخلاضعــة حتــت
إشــرافه ،كمــا أن معهــد البحريــن للدراســات املاليــة “ ”BIBFوالــدورات
العديــدة التــي يقدمهــا مبــا يتطلبــه القطــاع املالــي وقطــاع التأمــن اســتطاع
وخــرج العديــد مــن الكــوادر
أن يحقــق الهــدف الــذي مــن أجلــه أُســس
َ
الوطنيــة والتــي حاليـا ً تتبــوأ املناصــب اإلداريــة يف قطــاع البنــوك والتأمــن.
لــم تبخــل احلكومــة يف طــرح العديــد مــن املشــاريع التنمويــة والتــي بــا شــك
حتفــز القطــاع ،إال أن األزمــة العامليــة احلاليــة واملتمثلــة يف جائحــة فيــروس
كورونــا قــد غيــرت العديــد مــن اخلطــط وشــلت االقتصــاد العاملــي وجعلــت
جميــع احلكومــات توجــه طاقاتهــا ملعاجلــة هــذه املشــكلة و اخلــروج بأقــل
اخلســائر.
وهنــا أنــوه للجهــود الكبيــرة املبذولــة مــن قبــل حكومــة مملكــة البحريــن يف
التعامــل مــع هــذه اجلائحــة مــن خــال تشــكيل هيئــة وطنيــة لوضــع أفضــل
احللــول وجنحــت يف ذلــك حيــث قامــت بتوفيــر التطعيمــات الالزمــة لكافــة
املواطنــن و املقيمــن علــى أرض اململكــة وباملجــان حفاظــا ً علــى أرواح
اجلميــع.
كمــا أن ســعر النفــط وتذبذبــه قــد جعــل موازنــة احلكومــة يف محــك يتطلــب
فيــه احلكمــة يف إدارة شــئون البــاد دون تأثيــر علــى املســتوى املعيشــي
والصحــي واألمنــي وجنحــت احلكومــة كذلــك يف هــذا الشــأن رغــم صعوبتــه.
هنــاك العديــد مــن املشــاريع العمالقــة التــي مت تنفيذهــا مؤخــراً مثــل تطويــر
وتوســعة مصفــاة النفــط وكذلــك مصهــر األلومنيــوم والتوســعة الكبيــرة ملطــار
البحريــن الدولــي ويف املشــاريع اإلســكانية لــم تتوقــف احلكومــة عــن تنفيــذ
العديــد منهــا باإلضافــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة بشــكل عــام وممنهــج.
أمــا مســتقبالً فــإن االســتعدادات حاليـا ً للتخطيــط لعمــل شــبكة متــرو لربــط
املراكــز احليويــة يف املســتقبل القريــب.
كل هــذه بــا شــك تضــخ يف صالــح التنميــة يف البــاد واالرتقــاء باملســتوى
املعيشــي.
املنافســة دائمـا ً عامــل جيــد لتطويــر اخلدمــات وطــرح منتجــات تســاهم يف
خلــق خدمــة أفضــل .بــا شــك ســوق البحريــن صغيــر يف حجمــه وعليــه
الزيــادة يف املنافســة تكــون أقــوى ممــا يحفــز التفكيــر يف االندمــاج وتقليــل
عــدد املنافســن وهــذا ماشــهدناه يف القطــاع املالــي والتأمــن.
لقــد شــهد ســوق البحريــن اندمــاج بعــض البنــوك وبعــض شــركات التأمــن
ممــا خلــق كيانــات أكبــر تســتطيع املنافســة بشــكل أٌقــوى وتقــدمي خدمــات
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متميــزة .وال توجــد مشــاكل يف قطــاع التأمــن حيــث إنــه منظــم ومســتقر.
كيــف ميكــن ملجموعــة رائــدة مثــل مجموعتكــم املســاهمة يف
تنميــة وتطويــر الســوق البحرينــي يف الســنوات القادمــة؟
بــا شــك فــإن مجموعــة البحريــن الوطنيــة القابضــة هــي مختلفــة نوعــا ً
مــا مقارنــة بشــركات التأمــن األخــرى يف البحريــن حيــث إنهــا تشــكل
حتــت مظلتهــا العديــد مــن األنشــطة مثــل شــركة البحريــن الوطنيــة
للتأمــن وهــي تعنــى بالتأمينــات العامــة والســيارات ،وشــركة البحريــن
الوطنيــة للتأمــن علــى احليــاة وهــي الشــركة الوطنيــة الوحيــدة املرخــص
لهــا وبشــكل متخصــص للتأمــن علــى احليــاة وكذلــك التأمــن الصحــي.
مســاهمة املجموعــة يف شــركة الــدرع العربــي للتأمــن يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،مســاهمة املجموعــة يف مستشــفى الكنــدي التخصصــي،
مســاهمة املجموعــة يف الشــركة املتحــدة للتأمــن وهــي الشــركة املرخــص
لهــا تأمــن كافــة الســيارات العابــرة جلســر امللــك فهــد والــذي يربــط مملكــة
البحريــن باململكــة العربيــة الســعودية ،مســاهمة املجموعــة يف شــركة 360
لتقــدمي خدمــات التأمــن الصحــي “ ،”TPAكذلــك مســاهمة املجموعــة يف
مستشــفى البيرونــي لغســيل الكلــى.
كمــا أن املجموعــة تــدرس دائمـا ً الفــرص املتاحــة واملكملــة ألنشــطتها وعليــه
فــإن اعتمــاد املجموعــة ليــس فقــط علــى نشــاط قطــاع التأمــن ،بــل العديــد
مــن األنشــطة األخــرى ممــا خلــف كيانـا ً جيــداً ومنوعـاً.
بــا شــك تلعــب املجموعــة دوراً مهمــا ً وفعــاالً يف تنميــة وتطويــر الســوق
البحرينــي حيــث أنهــا تعتبــر األقــدم يف ممارســة نشــاط التأمــن وقــد أمتــت
أكثــر مــن خمســن عامـا ً منــذ تأســيس أول شــركة تأمــن وطنيــة يف البحريــن
عــام  1969م ودائم ـا ً ينظــر لهــا كأحــد أبــرز الشــركات العاملــة والفعالــة
يف االقتصــاد الوطنــي.
هــل دخــول أو تواجــد العديــد مــن الشــركات اخلاصــة يف الســوق
البحرينــي يقلــص مــن دور شــركه البحريــن الوطنيــة القابضــة؟
كمــا ذكــرت ســابقا ً أن دخــول أي شــركة جديــدة إلــى الســوق تعمــل علــى
املنافســة يف املشــاركة مبــا هــو متوافــر مــن أعمــال ،لكــن املالحــظ حاليـا ً هــو
ليــس بدخــول شــركات جديــدة بــل بإدمــاج الشــركات وتكويــن كيانــات أكبــر
وأقــوى يف املنافســة وهــذا مايخلــق املنافســة القويــة لالســتحواذ علــى حصــة
أكبــر مــن الســوق وهــو توجــه جيــد يســاهم يف تطويــر اخلدمــات املقدمــة
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والعمــل علــى خلــق ابتــكارات وتفــان يف اخلدمــات املقدمــة وهــو مــا نشــهده
حالي ـا ً يف ســوق البحريــن.
بصفتكــم أحــد الــرواد يف الســوق كيــف ميكــن تطويــر وتنظيــم
الســوق وتعزيــز دور صناعــة التأمــن يف البحريــن؟
الميكــن تطويــر الســوق دون تطويــر الكوادرالبشــرية العاملــة فيــه وخلــق
كفــاءات وطنيــة مســلحة بالعلــم .ومملكــة البحريــن تفخــر بتواجــد معهــد
البحريــن للدراســات املاليــة والــدورات املتقدمــة التــي يقدمهــا املعهــد مبــا
يتماشــى ومتطلبــات القطــاع وخــال هــذا العــام ســوف ينتقــل املعهــد مــن
مقــره احلالــي إلــى مبنــى كبيــر ومســتقل يف منطقــة خليــج البحريــن وهــي
املركــز املالــي يف اململكــة وبــا شــك تعتبــر هــذه نقلــة نوعيــة حتســب للمعهــد
وداللــة علــى تطــوره واملضــي يف تطويــر الكفــاءات املطلوبــة لتحــل محــل
اجليــل األول ولكــن بشــكل أكثــر متشــيا ً مــع التكنولوجيــا احلديثــة وماتقدمــه
مــن حتديــات تتطلبهــا املرحلــة القادمــة.
مــا هــي توقعاتكــم ألداء ســوق التأمــن البحرينــي للعــام احلالــي؟
بالنســبة ملجموعتكــم هــل هنــاك إمكانيــة منــو؟ أم أن هنــاك
ترجعــ ًا يف األقســاط يف الفتــرة القادمــة؟
مــع جائحــة الوبــاء اجلديــد "كوفيــد –  "19وتأثيراتــه فــإن الصــورة ضبابيــة
يف الوقــت احلالــي ليــس لســوق البحريــن فقــط وإمنــا بشــكل عــام وعاملــي
حيــث أن كافــة الــدول يف ســباق وحتــد للســيطرة علــى هــذه اجلائحــة
والعمــل للعــودة ملســتوى احليــاة الطبيعيــة ملــا قبــل كورونــا .هنــاك العديــد
مــن املشــاريع الكبيــرة التــي أعلنــت عنهــا احلكومــة ولكــن مت تأخيــر تنفيذهــا

ملــا بعــد اجلائحــة وعليــه فــإن توقعاتــي أن ســوق البحريــن يف الوقــت احلالــي
ســوف يكــون مســتقراً ولكــن بتحـ ٍـد قــوي للســيطرة علــى املصاريــف والعمــل
بــكل جهــد وســرعة للتحــول إلــى النظــام اإللكترونــي والعمــل عــن بعــد
وتقــدمي أفضــل اخلدمــات دون احلاجــة أن يقــوم العميــل بزيــارة أي فــرع مــن
مكاتــب الشــركة وتكــون معظــم اخلدمــات تقــدم إلكتروني ـا ً وبشــكل أفضــل
ومريــح.
إمكانيــة النمــو موجــودة ومرتبطــة بالشــك بالوضــع الصحــي وكذلــك ســعر
النفــط حتــى تتمكــن احلكومــة مــن رصــد امليزانيــات لتنفيذهــا ،لقــد كان
عــام 2020م عــام حتـ ٍـد ملعظــم القطاعــات ولكــن غالبيــة شــركات التأمــن
حققــت نتائــج جيــدة و أفضــل مــن عــام 2019م ويرجــع الســبب يف ذلــك
يف احلقيقــة إلــى قلــة احلــوادث املروريــة .وحقــق الربــع األول لعــام 2021
كذلــك نتائــج ومنــو مقارنــة مــع الربــع األول مــن عــام 2020م.
كلنــا أمــل أن تعــود احليــاة إلــى طبيعتهــا وتســتطيع احلكومــات تنشــيط
أعمالهــا للعــودة إلــى ماقبــل اجلائحــة وبــا شــك العالــم متعطــش لعــودة
احليــاة كمــا كانــت عليــه ممــا ســوف يســاهم يف حتقيــق ودفــع عجلــة التقــدم
االقتصــادي مــرة أخــرى ،حيــث تأثــرت الســياحة بشــكل كبيــر ممــا أثــر علــى
العديــد مــن القطاعــات األخــرى وهــي تــروس متصلــة تديــر عجلــة االقتصــاد
و النمــو.
متنياتنــا أن يعــم اخليــر واألمــن واألمــان علــى كافــة شــعوب العالــم وتعــود
احليــاة إلــى طبيعتهــا و ينعــم اإلنســان بحيــاة حلــوة وآمنــة.
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الرئيس التنفيذى للشركة البحرينية الكويتية للتأمني()gig
كيــف هــو مســار شــركتكم منــذ توليكــم اإلدارة؟ ومــا هــي خططكــم
املســتقبلية؟
لقــد اســتلمت مهامــي اجلديــدة كرئيــس تنفيــذي يف أبريــل 2020م بعــد
عامــا حافــاً باإلجنــازات مــن انضمامــي للشــركة .كمــا أنــي
أن أمضيــت ً
إســتلمت قيــادة الشــركة يف ظــل تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا (Covid
 ،)19حيــث كان غيــر مســبوق تولــي رئيــس تنفيــذي جديــد هــذا املنصــب
لقيــادة إحــدى كبــرى الشــركات الوطنيــة املدرجــة.
وعلــى الرغــم مــن أن تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا ( )Covid 19قــد
أخــذ مــن جهودنــا الكثيــر للتكيــف ،فقــد اعتمــدت الشــركة اســتراتيجيتها
للثــاث ســنوات يف أواخــر العــام 2019م ،حيــث إننــا اســتطعنا مــن تنفيــذ
نصــف األهــداف املحــددة بالشــكل املرجــو مــن جملــة اﻷهــداف املهمــة
التاليــة كالدفــع بعجلــة النمــو وتبنــي التحــول الرقمــي والكفــاءة واحلفــاظ
علــى مركــز الشــركة الريــادي وتعزيــز قيمــة حقــوق املســاهمني.
كيــف تــرون االندماجــات واالســتحواذات التــي حتــدث حاليــا يف
الســوق التأمــن البحرينــي؟
إنــه ألمــر إيجابــي للســوق نظــراً للعــدد الكبيــر مــن الشــركات العاملــة حاليـا ً
مبــا يفــوق قــدرة الســوق ،خصوصــا ً بعــد التقريــر الــذي أصدرتــه اجلهــة
الرقابيــة يف اململكــة  -مصــرف البحريــن املركــزي – حــول منــو حجــم أعمــال
قطــاع التأمــن والــذي بلــغ  1٪فقــط ،كمــا نتوقــع أن يســتمر نفــس معــدل
النمــو هــذا أو أن ينخفــض يف العــام 2021م.
كيف تتعاملون مع الرقمنة يف GIG؟
متاشــيا ً مــع توجــه املجموعــة جلميــع شــركاتها التابعــة ومواكبــة ألحــدث

العـــــــــدد 149
يـــونـيـو 2021م

التطــورات التكنولوجيــة ،تعتبــر الرقمنــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيتنا
املعتمــدة.
هــل تعتقــدون أن إدخــال بعــض التأمينــات اإلجباريــة ميكــن أن
يفيــد الســوق؟
نعــم  -إذا مت تقديــر التكلفــة (التســعير) لتلــك التأمينــات اإلجباريــة بالشــكل
الصحيــح ،ممــا يضيــف قيمــة إلــى اإلســهامات املجتمعيــة مــن خــال تلبيــة
احتياجــات العمــاء التأمينيــة.
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األستاذ /كمال طباجة

رئيس العمليات لشركة Trust Re
وقعــت شــركة ترســت العامليــة للتأمــن وإعــادة
التأمــن اتفاقيــة شــراكة مــع "البحريــن
للتكنولوجيــا املاليــة"  ،فمــا هــو هــدف شــركة
ترســت ري مــن هــذه الشــراكة ؟
لطاملــا كان القطــاع املصــريف يســتحوذ علــى
احليزاألكبــر مــن املشــاريع و االســتثمارات يف
القطــاع التكنولوجــي ،و أردنــا أن نهــيء لقطــاع
التأمــن فرصــة مماثلــة مــن خــال اســتقطاب
مشــاريع مختصــة يف تكنولوجيــا التأمــن مــن خــال
مناقشــات مــع شــركات ناشــئة و رياديــة خللــق
أرضيــة لدفــع عجلــة االســتثمار يف هــذا القطــاع.
مــا هــي أهــم التحديــات التــي تواجهكــم
كشــركة إعــادة بحرينيــة علــي الصعيــد
العربــي والعاملــي؟ مــا هــي الفــرص التــي ترونهــا
كفيلــة بإعطــاء زخــم لكــم إذا اســتثمرت؟
مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه أي شــركة إعــادة
تأمــن عربيــة هــو قدرتهــا علــى منافســة شــركات
اإلعــادة األجنيــة يف تســعير البوالــص و العقــود و تقــدمي اخلدمــات التأمينبة
املصاحبــة و باملقابــل القــدرة علــى انتقــاء األعمــال األكثــر ربحيــة .لذلــك
نقتــرح علــى هيئــات الرقابــة و اإلشــراف تذليــل هــذه املعوقــات و إيجــاد أطــر
تعــاون تتيــح للمعيديــن العــرب تقــدمي دعــم أفضــل للشــركات يف املنطقــة.
مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه ترســت ري علــى مســتوي البحريــن؟
وعلــى املســتوي اإلقليمــي وهــل تطمــح للعــب دور قيــادي علــي
مســتوي الســوق ؟
لطاملــا كانــت ترســت ري و أخــرون يف البحريــن مــن الرياديــن يف الســوق
اإلقليمــي و إســتطاعوا تقــدمي دعــم كبيــر للســوق البحرينــي و العربــي

أســوة مــع املعيديــن الكبــار يف األســواق العامليــة.
و بالرغــم مــن التراجــع الــذي حصــل يف الســنوات
األخيــرة بســبب بعــض التحديــات التــي واجهتهــا
تلــك الشــركات مبــا فيهــا ترســت ري اال أن الشــركة
مصممــة علــى أســتعادة مكانتهــا يف األســواق
باألعتمــاد علــى نقــاط القــوى و دعــم الشــركات
املســندة متــى تســنى ارتقــاء التصنيــف األمتانــي ملــا
هــو مقبــول.
مــا تقييمكــم ألداء الســوق البحرينــي
باملقارنــة مــع أســواق املنطقــة؟ اإلمــارات مثــا؟
رغــم صغــر حجــم الســوق البحرينــي مقارنــة
باألســواق األخــرى بســب تعــداد الســكان و صغــر
حجــم األقتصــاد املحلــي ،لقــد كان الســوق البحرينــي
دائمــا متميــز بنتائجــه اجليــدة و اســتقراره .اضافــا
أن الســوق البحرينــي كان دائمــا رياديــا مــن حيــث
العنصــر البشــري و اخلبــرات املكتســبة.
هــل يف نظركــم هنــاك إمكانيــة لنجــاح
اإلعــادات العربيــة؟ ومــا الــذي ينقصهــا لتنجــح؟
نعــم توجــد امكانيــة بالطبــع .فهنــاك حاجــة ماســة إلعــادة بنــاء هــذا القطــاع.
اال أنــه يجــب أن يتــم بصــورة مغايــرة للســابق و ذلــك باالعتمــاد علــى رؤوس
أمــوال متخصصــة يف هــذا املجــال و تعددهــا داخــل الشــركة الواحــدة
و ذلــك لتفتيــت املخاطــر ألن ســوق اإلعــادة يحتــاج إلــى اســتثمار طويــل
املــدى .و يبقــى األمــل بخلــق كيــان عربــي مبســتوى عــال مــن رأس املــال
والقــدرات للنمــو و منافســة الشــركات العامليــة و التنبــؤ مبســتوى ريــادي .إن
تطويــر العنصــر البشــري القــادر علــى املنافســة و الظليــع بتقنيــة االكتتــاب
و التكنولوجيــا و إدارة املخاطــر هــو مــن أهــم عوامــل النجــاح ،إضافــة إلــى
اجلوانــب املاليــة مــن توافــر رأس املــال ،املــاءة ،و التصنيــف األمتانــي.

األستاذ /أشرف بسيسو

الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي
البحرين
مــاذا عــن توزعكــم اجلعرافــى  ،هــل تخططــون
لالســتثمار فــى شــركات جديــدة ؟ وهــل
لديكــم خطــط للتوســع اجلغرافــى فــى
املســتقبل القريــب؟
 شــركة ســوليدرتى الســعودية للتكافــل (ســوليدرتىالســعودية أو )SSTC
خــال العــام  ،مت دمــج شــركة ســوليدرتى الســعودية
و شــركة اجلزيــرة تكافــل بعــد حصــول الشــركة علــى
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املوافقــات التنظيميــة مــن الهيئــة العامــة للمنافســة
والبنــك املركــزى الســعودى وهيئــة أســواق املــال
وشــركة تــداول فــى اململكــة العربيــة الســعودية
وموافقــة مســاهمي الشــركتني فــى اجتماعــات
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل منهمــا.
حيــث إن لــدى املجموعــة خططـا ً طموحــة لترســيخ
وجودهــا فــى الســوق الســعودى مــن خــال الكيــان
املندمــج  ،كمــا يعــد الدعــم املقــدم مــن املســاهمني
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االســتراتيجيني  ،مبــا فــى ذلــك بنــك اجلزيــرة ومجموعة ســوليدرتى  ،عامالً
مهم ـا ً مــن العوامــل العديــدة املتوقــع أن تســاهم فــى وضــع الكيــان املندمــج
بــن أفضــل مــزودى خدمــات التأمــن فــى اململكــة العربيــة الســعودية.
 شركة سوليدرتى البحرين وشركة تآرز للتأمنيإن عمليــة االندمــاج بــن شــركتى ســوليدرتى البحريــن وتــآرز للتأمــن فــى
طــور املراجعــة  ،حيــث إن عمليــة الدمــج املقتــرح فــى مراحلهــا األوليــة
وتخضــع للموافقــات الالزمــة.
أمــا فالنســبة للعوائــد املاليــة لشــركة ســوليدرتى البحريــن مــن الصفقــة ،
فــأن االندمــاج سيســاهم فــى خلــق كيانــات كبيــرة وضــرورة قصــوى فــى
ظــل التحديــات اجلاريــة .كمــا نلفــت إلــى أن االندمــاج سيســاهم فــى زيــادة
احلصــة الســوقية للشــركة املدمجــة  ،وســينعكس علــى املــاءة املاليــة
للشــركتني فضــا عــن حتقيــق منــو فــى الســيولة وعوائــد االســتثمار ،
وحتســن نتائــج عمليــات االكتتــاب ممــا ســيعزز الربحيــة ويخلــق قيمــة اعلــى
ملســاهمى الشــركتني .وفــى األخيــر ،فــأن مجموعــة شــركات ســوليدرتى
متواجــدة فــى البحريــن واألردن فــى الوقــت احلالــى  ،ولكننــا نطمــح
باســتمرار التوســع فــى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
كيف تنظرون إلى طبيعة املنافسة فى السوق البحرينى؟
هنالــك العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات التــى تواجــه شــركات التأمــن
فــى مملكــة البحريــن ،ولعــل أهــم هــذة التحديــات هــو العــدد الكبير لشــركات
التأمــن فــى اململكــة والتــى تتنافــس فيمــا بينهــا علــى قاعــدة عمــاء محدودة
نســبيا ً حيــث ال يتجــاوز عــدد ســكان مملكــة البحريــن املليــون والنصــف
نســمة ممــا يجعــل املحافظــة علــى احلصــة الســوقية صعبـا ً للغايــة فــى ظــل
املنافســة الشرســة فــى الســوق .كمــا أن الوضــع الراهــن واملتعلــق بتفشــى
فيــروس كورونــا ســرع عمليــة التحــول الرقمــى  ،وفــرض علــى الســوق بشــكل

عــام تقــدمي اخلدمــات رقميــا ًللعمــاء فــى ظــل اإلجــراءات االحترازيــة
والتباعــد االجتماعــى.
مــا هــى املشــاريع التــى تعملــون عليهــا اآلن؟ وهــل حققــت الشــركة
منــو ًا فــى حجــم أقســاطها فــى العــام احلالــى مقارنــة بالعــام املاضى؟
حافظــت شــركاتنا علــى اســتقرارها التشــغيلى ولــم تتأثــر ســلبا ً مــن هــذه
اجلائحــة كونهــا شــركات ســباقة فــى قطــاع التأمــن بتبنــى وابتــكار احللــول
الرقميــة التــى أســهمت فــى تغطيــة احتياجــات ومتطلبــات العمــاء عــن
بعــد خــال هــذة األوضــاع الغيــر واضحــة  ،كمــا أســهم تطبيــق نظــام عمــل
املوظفــن عــن بعــد بــدور إيجابــى علــى الكفــاءة التشــغيلية للشــركة.
تطمــع وتتطلــع شــركاتنا الســتمرارية ســير أعمــال للمجموعــة قائمــة علــى
االبتــكار الرقمــى فــى مجــال خدمــة الزبائــن  ،عبــر زيــادة الكفــاة فــى إدارة
عمليــات التأمــن واملطالبــات  ،كمــا ونتطلــع فــى املضــى قدمــا فــى خطــط
التوســعة عبــر فــرص االســتحواذ واالندمــاج فــى األســواق التــى نعمــل بهــا.
كيف تقرؤون وضع سوق التأمني بشقيه التقليدى والتكافلى؟
هنــاك إقبــال كبيــر علــى التأمــن التكافلــى فــى املنطقــة حيــث أن حصتــه
الســوقية بــدأت تنافــس التأمــن التقليــدى خــال العشــر ســنوات املاضيــة.
ولكننــا يجــب أن نذكــر بــأن هنــاك بعــض التحديــات فــى ســوق التأمــن فــى
املنطقــة  ،مقارنــة بالــدول املتقدمــة اقتصاديــا َ  ،بضــرورة احلصــول علــى
تغطيــة تأمينيــة شــاملة ملختلــف اجلوانــب  ،مثــل تأمــن املنــازل والتأمــن
الطبــى والتأمــن علــى احليــاة وغيرهــا  ،ومــن هنــا يبــرز دور شــركات
التأمــن بضــرورة تكثيــف العمــل علــى زيــادة وعــى املجتمــع بأهميــة وضــرورة
التأمــن .وفــى األخيــر  ،يعــد دور التأمــن عام ـاً رئيســيا ً وعصــب النمــو
االقتصــادى فــى املنطقــة.

األستاذة /ميساء الكوهجي

املدير العام للشركة املتحدة للتأمني
بصفتكــم الشــركة املســئولة عــن تأمــن
املركبــات علــي جســر امللــك فهــد  ،كيــف كان
تأثيــر األزمــة األقفــال علــي منــو أقســاطكم؟
لقــد أثــر تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد
(كوفيــد  )19 -علــى مســتوى العالــم يف بدايــة
عــام  2020علــى جميــع األنشــطة التجاريــة
يف جميــع أنحــاء العالــم ،وال يعــد عمــل الشــركة
اســتثناء .ومنــذ تفشــي الوبــاء ،مت
املتحــدة للتأمــن
ً
إغــاق اجلســر الــذي يربــط بــن اململكــة العربيــة
الســعودية والبحريــن مؤقتــا ً مــن قبــل الســلطات
باســتثناء املركبــات التجاريــة الثقيلــة التــي حتمــل
املــواد الغذائيــة بشــكل أساســي إلــى جانــب فــرض
قيــود متعلقــة بالســفر .نظــراً ألن أعمالنــا تتمحــور
حــول إصــدار وثائــق التأمــن للمركبــات التــي متــر
عبــر اجلســر مــن كلتــا اجلهتــن ،فقــد أثــر ذلــك علــى
أعمالنــا بشــكل كبيــر جــدا .ونتيجــة لذلــك ،انخفضــت
األقســاط يف  2020بـــمعدل  % 69مقارنــة بعــام  .2019وقــد أثــر الوبــاء
علــى جميــع أنشــطة أعمالنــا مبــا يف ذلــك االســتثمارات وأثــر ســلبا ً علــى
مركزنــا املالــي.
غيــر األزمــة األخيــرة ماهــي التحديــات واملعوقــات التــي تواجهونها
عموم ًا ؟
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أهــم الصعوبــات التــي تواجههــا الشــركة هــى ازديــاد
أعــداد الســيارات العابــرة جلســر امللــك فهــد والتــي
تفــوق املســاحة املتاحــة للتأمــن .والتحــدي اآلخــر
هــو وعــي النــاس باســتخدام التكنولوجيــا واآلليــات
البديلــة للتأمــن.
هــل أنتــم معنيــون باملنافســة مــا بــن الشــركات
داخــل الســوق؟
غيــر معنيــن باملنافســة ،فالشــركة املتحــدة للتأمــن
تختــص بتأمــن الســيارات العابــرة جلســر امللــك فهــد
فقــط.
مــا الــذي ميكــن للمتحــدة اكتتابــه غيــر
الســيارات ؟
يف الوقت احلالي الميكن اكتتاب غير السيارات.
ما هي املشاريع التي تعملون عليها اآلن؟
هنــاك الكثيــر مــن املشــاريع التــي نعمــل عليهــا حاليــا
منهــا:
 -1حتديث النظام التقني يف الشركة بأحدث التقنيات البرمجية.
 -2العمل على التحول الرقمي لبوابات التأمني e-Gates solution
 -3تطوير نظام احلماية وأمن املعلومات.
 -4تطوير خدمات إضافية أخرى مساندة لوثيقة التأمني.
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تقرير السوق البحرينى

األستاذ /عصام األنصاري

الرئيس التنفيذي لشركة جي أي جي تكافل الدولية
مــا هــو وضــع التأمــن التكافلــي يف ظــل املنافســة مــع نظيــره
ا لتقليــد ي ؟
يعــد التأمــن التكافلــي خيــاراً مكمــاً ويف بعــض األحيــان بديــاً للتأمــن
التقليــدي وقــد أخــذ التأمــن التكافلــي زخم ـا ً أعالمي ـا ً واســعا ً يف ســنوات
قصيــرة واســتطاع أن يجــد لــه موطــئ قــدم بــن شــركات التأمــن التقليديــة
التــي ميتــد إرثهــا أجيــاالً وســنوات طويلــة .ذلــك أن التأمــن التكافلــي أتــى
مبفهــوم مغايــر ألســس التأمــن التقليديــة ،ففــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه
شــركات التأمــن وفــق مفهــوم حتويــل اخلطــر مــن املؤمــن لــه الــى شــركات
التأمــن  ،أتــت شــركات التكافــل بنهــج مختلــف قائــم علــى تبنــي مفهــوم
مشــاركة اخلطــر بــن املؤمــن لهــم واقتصــرت التزامهــا يف ذلــك علــى إدارة
هــذه املشــاركة دون أن حتيــد عــن املبــادئ األساســية للتأمــن كجوهــر.
ذلــك النهــج املبتكــر أســس لســوق واعــدة يف االنتشــار والنمــو لشــركات
التكافــل يف ســنوات قصيــرة مقارنــة مبثيالتهــا يف ســوق التأمــن التقليــدي.
مــع مــن ذلــك فــإن أداء الغالــب مــن شــركات التكافــل كان متذبذب ـا ً وغيــر
مســتقر علــى الرغــم مــن النمــو الــذي رافــق هــذه الصناعــة منــذ نشــأتها
يف ســبعينيات القــرن املاضــي .ولعــل النمــو الــذي أســس لهــذه الصناعــة
كان هــو نفســه الســبب يف تذبــذب األداء .فالنمــو يف اجمالــي األشــتراكات
كان املحفــز األهــم يف خلــق كيانــات جديــدة أمــا األداء فقــد كان يف معظــم
األحيــان يأتــي يف ذيــل الترتيــب مــن حيــث األهميــة اللحظيــة عنــد اتخــاذ
قــرارا بإنشــاء كيــان تكافلــي جديــد ،أمــا املــاءة املاليــة وكفايــة رأس املــال
فتأتــي يف مرتبــة بــن املرتبتــن يف األهميــة علــى اعتبــار أن ذلــك ســيتأتى
الحق ـاً .كل ذلــك أنتــج كيانــات صغيــرة متناثــرة غيــر قــادرة علــى املنافســة
مــع نظيرتهــا التقليديــة اال مــن حيــث الشــكل املؤسســي اجلــاذب لشــريحة
جديــدة مــن املؤمــن لهــم.
هــذه املقدمــة ضروريــة لنبــن لقــراء نشــرتكم الدوريــة األعــزاء الصــورة
النمطيــة التــي رســمت لشــركات التأمــن التكافلــي يف مراحلــه املختلفــة
ومحاولــة الستشــراف املســتقبل وفــق قــراءة متأنيــة ألداء هــذه الصناعــة،
بــدءاً مــن مرحلــة اإلنتشــار إلــى مرحلــة التذبــب ومــن ثــم مرحلــة
اإلســتحواذات واإلندماجــات التــي نعيشــها حالي ـا ً والتــي ستشــهد منافســة
مــن نــوع آخــر مــع شــركات التأمــن التقليــدي حيــث تكــون شــركات التأمــن
التكافلــي كيانــات ذات متانــة ماليــة معتبــرة قــادرة علــى املنافســة وتقــدمي
حوافــز تنافســية مــن شــأنها أن تعيــد تشــكيل الســوق التأمينــي مــن جديــد.
نحــن نعيــش األن وضعـا ً اســتثنائيا ً بســبب اجلائحــة التــي أبطــأت مــن وتيــرة
االســتحواذات يف املنطقــة لكــن ذلــك لــن يعيــق التقــدم فيمــا يتجــه لــه ســوق
التكافــل كثيــراً .علــى ذلــك فإننــا نــرى أن الوضــع احلالــي لشــركات التكافــل
يعــد مبســتقبل جيــد يف الســنوات التــي ســتلي اجلائحــة لتتبــؤ مركــزاً مهمـا ً
علــى خارطــة صناعــة التأمــن.
مــا هــو تصوركــم لتطــور التأمــن التكافلــي يف البحريــن ،وكذلــك
صناعــة التأمــن علــي نتائــج الســنوات االخيــرة؟
يشــهد ســوق التكافــل يف البحريــن تعافيـا ً جيــداً مــن ناحيــة األداء التشــغيلي
فبعــد إمتــام أول عمليــة اســتحواذ تكافلــي يف الســوق والــذي بــدأ تدريجي ـا ً
ميهــد الســوق حالي ـا ً الندمــاج قريــب – قبــل نهايــة هــذا العــام  -لشــركتني
لديهمــا حصــة مؤثــرة مــن الســوق التكافلــي لذلــك فإننــا يف مملكــة البحريــن
نتجــه نحــو هــذه املرحلــة املهمــة يف إعــادة تشــكيل الســوق التكافلــي الــذي
ظــل متذبذبـا ً لســنوات متتاليــة .ومــن املتوقــع أن نشــهد اندماجــات جديــدة
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خــال الســنتني أو الثــاث ســنوات القادمــة.
بجانــب ذلــك فــإن وجــود البيئــة التنظيميــة اخلاصــة بشــركات التكافــل
ستســهم يف تعزيــز املكاســب للســوق التكافليــة وتدلــل املؤشــرات التشــغيلية
لشــركات التكافــل يف الســنوات الثــاث املاضيــة علــى تعزيــز األداء التشــغيلي
لشــركات التكافــل.
الســوق البحرينيــة تشــهد تطــوراً نوعي ـا ً يف الســوق التأمينيــة بشــكل عــام.
فقــد كان اداء جميــع الشــركات وخاصــة تلــك املدرجــة يف ســوق املــال جيــداً
نســبيا ً وحققــت مكاســب ماليــة جيــدة ولكــن األهــم مــن ذلــك هــي املكاســب
التشــغيلية املســتدامة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتحــول التكنولوجــي والــذكاء
الصناعــي حيــث أســهمت تداعيــات اجلائحــة يف الدفــع نحــو العمليــات
التأمينيــة الرقميــة التــي رفعــت مســتويات كفــاءة اإلنتــاج وخفضــت مــن
التكلفــة.
اإلجــراءات النظاميــة التــي فرضهــا مصــرف البحريــن املركــزي واملحفــزات
االقتصاديــة املختلفــة لدعــم الســوق خــال اجلائحــة واملبــادرات التــي قامــت
بهــا جمعيــة التأمــن البحرينيــة بهــدف تطويــر الســوق وحتديــث آلياتــه،
أســهمت يف تطــور ملحــوظ للســوق يف الفتــرة القصيــرة املاضيــة .ففــي شــهر
أكتوبــر مــن العــام املاضــي أطلــق مصــرف البحريــن املركــزي ضمــن املجلــد
اإلرشــادي للتأمــن فصــاً خاصــا ً بالكفــاءة والتأهيــل والتطويــر املســتمر
لألفــراد املســئولني يف الشــركات والــذي يحــدد إطــاراً صارمــا ً لتولــي
وظائــف رئيســية يف املؤسســات التأمينيــة .جمعيــة التأمــن قامــت أيضــا ً
بإطــاق الصيغــة املوحــدة املعتمــدة لوثيقــة املركبــات بعــد عمــل مضــنٍ دام
أكثــر مــن عامــن .املحفــزات االقتصاديــة كان لهــا دور يف دعــم الســوق ،اذ
اســتفاد ســوق التأمــن مــن احلــزم االقتصاديــة املحفــزة التــي عــززت القــوة
الشــرائية التــي كانــت قــد تراجعــت يف بدايــة اجلائحــة.
مــا هــي حصــة الشــركات التكافليــة ونســبة منــو التكافــل باملقارنــة
مــع التأمــن التقليــدي ؟
ينمــو ســوق التكافــل يف مملكــة البحريــن بوتيــرة أســرع مــن منــو ســوق
التأمــن التقليديــة ففــي الوقــت الــذي حققــت فيــه ســوق التأمــن إجمــاالً
منــوا لــم يتجــاوز  % 2كان التأمــن التكافلــي قــد جتــاوز نســبة  % 14وفــق
آخــر تقريــر صــادر مــن مصــرف البحريــن املركــزي.
تســتحوذ الســوق التأمينيــة التكافليــة علــى ثلــث إجمالــي األقســاط املكتتبــة
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تقريبـا ً بنســبة قدرهــا  % 31.7حســب تقريــر مصــرف البحريــن املركــزي
للعــام  2019ومــن املتوقــع أن هــذه النســبة أرتفعــت خــال الثمانيــة عشــر
شــهراً التــي تلــت ذلــك.
قمتــم باملشــاركة مــع معهــد البحريــن للدراســات املصرفيــة واملاليــة
يف إعــداد كتــاب يف التأمــن اإلســامي هــل بإمكانكــم إعطاءنــا
ملحــة عنــه؟
يعــد الكتــاب مرجعــا ً متخصصــا ً يف مجــال التأمــن التكافلــي ،ويناقــش
اجلوانــب الفنيــة والتشــغيلية يف التأمــن التكافلي،وهــو مصــدر ملــواد تعليمية
ق ّيمــة ومعلومــات ال غنــى عنهــا للمهتمــن يف التأمــن التكافلــي ويناقــش
الكتــاب جوانــب مختلفــة مــن التقنيــات التشــغيلية ملعامــات التكافــل يف
املنطقــة والعالــم.
يأتــي الكتــاب ليمثــل رافــداً معرفيــا ً إلثــراء املكتبــة العربيــة املتخصصــة
ونحــن نفخــر بالتزامنــا املهنــي نحــو القطــاع الــذي نعمــل فيــه ونســعى دائمــا
لنشــر الوعــي التأمينــي التكافلــي وتبنينــا ملثــل هــذه املســاهمة الفكريــة التــي
تعــزز املــدارك العلميــة اخلاصــة بصناعــة التكافــل ماهــو اال نتــاج التزامنــا
املجتمعــي.
ســيقوم معهــد البحريــن للدراســات املصرفيــة واملاليــة بنشــر الكتــاب وســيتم
اســتخدامه كمرجــع رئيســي إلحــدى الوحــدات األربــع لشــهادة املعهــد والتــي
تعــد شــهادة احترافيــة معتمــدة يف التأمــن التكافلــي  -محتــرف التأمــن
اإلســامي املعتمــد (.)CIIP
إننــا يف مملكــة البحريــن بدأنــا مبكــراً يف تطبيــق أفضــل املعاييــر الرقابيــة

وســن القوانــن واللوائــح التكافليــة الالزمــة .نأمــل أن يســهم الكتــاب يف
تعزيــز مكانــة اململكــة كمركــز عاملــي للتم ّيــز يف التأمــن التكافلــي مــن
الناحيــة التقنيــة والتشــغيلية.
هــل تــرون أن الســوق ميكــن أن يســتوعب املزيــد مــن شــركات التأمــن
التــي تعمــل وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية داخــل الســوق
البحرينــي؟
نحــن نــرى إن الســوق العربــي بشــكل عــام يفتقــر الــى الشــركات التكافليــة
العمالقــة واملصنفــة تصنيف ـا ً عالي ـا ً مــن قبــل وكاالت التصنيــف اإلئتمانــي
والتــي تكــون قــادرة علــى املنافســة مــع شــركات التأمــن التقليــدي .مــن
ناحيــة أخــرى فــإن شــركات التكافــل املوجــودة حاليـا ً قــادرة علــى اســتيعاب
النمــو ولكــن ذلــك يتطلــب قــدرة جيــدة علــى اإلحتفــاظ وبالنظــر الــى حجــم
أغلــب شــركات التكافــل املوجــودة يف الســوق فــإن ذلــك اليؤهلهــا للقيــام بــدور
رئيســي يف األســواق اخلاصــة بهــا.
وعلــى الصعيــد املحلــي فــإن احلــال اليختلــف كثيــراً ،فتعمــل يف اململكــة
 35شــركة تأمــن منهــا  5شــركات تكافــل تتنافــس جميعهــا علــى أقســاط
تأمينيــة تقــدر بنحــو  800مليــون دوالر أمريكــي تقريبــاً.
لذلــك ،فــإن القاســم املشــترك لتطــور ســوق التأمــن التكافلــي هــو يف
األندماجــات وتعزيــز هــذا التوجــه بتقــدمي محفــزات مــن قبــل اجلهــات
التنظيميــة يف األســواق العربيــة للدفــع نحــو خلــق كيانــات تكافليــة معتبــرة.

األستاذ /يونس جمال

رئيس مجلس اإلدارة لشركة إيه-إف-ويلس البحرين
مــا الــذي قامــت بــه شــركة إيــه إف ويلــس البحريــن ذ.م.م .لتطويــر
العمليــات واألداء وملعاجلــة العالقــات مــع العمــاء خــال جائحــة
الكورونــا؟
لقــد أدركــت إيــه إف ويلــس البحريــن أنــه كان مــن الضــروري خــال تلــك
األوقــات الصعبــة تعزيــز مســتوى عــال مــن اخلدمــة التــي يتــم تقدميهــا
للعمــاء بشــكل منتظــم ،ووضعــت النظــم التشــغيلية التــي تتيــح ملكتــب
أيــه أف ويلــس أن يظــل مفتوحــا مــع احلفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي
للموظفــن ،ممــا يتيــح لهــا ضمــان املــوارد حتــى وإن كان مــن خــال وســائل
االتصــال عــن بعــد مثــل االتصــال عــن طريــق الفيديــو ،وضمــان مواصلــة
االتصــال املنتظــم واملتكــرر مــع جميــع العمــاء يتيــح ذلــك للعمــاء تلقــي
اســتجابات ســريعة ملخاوفهــم املتعلقــة باحتياجــات العمــل لديهــم ،باإلضافــة
إلــى املخــاوف التــي تتملكهــم حيــال صحــة موظفيهــم وكيــف ستســتجيب
بوالــص التأمــن الطبــي والتأمــن علــى احليــاة خــال هــذه الفتــرة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،بــادرت إيــه إف ويلــس بتقــدمي معلومــات محدثــة
لعمالئهــا ملســاعدة إدارتهــم علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة.
هــل تتوقــع إيــه إف ويلــس زيــادة أم نقصانــ ًا فيمــا يتعلــق
با أل قســا ط ؟
بالرغــم مــن أن اجلائحــة أدت إلــى ركــود األعمــال يف العديــد مــن قطاعــات
األعمــال ،والســيما الســفر والترفيــه ،وأدى ذلــك إلــى ســعي الشــركات إلــى
احتــواء نفقاتهــا أو تقليلهــا (مبــا يف ذلــك التأمــن) ،جــاءت اجلائحــة أيضــا
يف وقــت يشــهد فيــه ســوق إعــادة التأمــن الدوليــة دورة ســوق صعبــة يف
زيــادات األقســاط ذات الصلــة ،تشــعر أيــه أف ويلــس بالتفــاؤل ألنــه بالرغــم
مــن تأثيــر فيــروس كورونــا ،ســتزداد مســتويات األقســاط الكليــة.
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كيف ترى أيه أف ويلس عمليات االندماج؟
تــرى أيــه أف ويلــس البحريــن مــن عــدة أوجــه أن عمليــات االندمــاج جتلــب
للعمــاء عــدة أمــور إيجابيــة والســيما مــن حيــث القــدرة املاليــة لشــركات
التأمــن والقــدرات املتزايــدة حيــث تصبــح اخلبــرة أكثــر توافــرا ،وتــؤدي
عمليــات االندمــاج إلــى شــركات أكثــر قــوة وأكثــر اســتقرارا مــن الناحيــة
املاليــة ،وهــو األمــر اجليــد للمؤمــن عليهــم يف نهايــة املطــاف
إن احلالــة الوحيــدة التــي تثيــر فيهــا عمليــات االندمــاج مشــكلة للمؤمــن
عليهــم هــي إذا قلصــت املنافســة إلــى مســتوى يــؤدي الــي وضــع احتــكاري.
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األستاذة /يوال الخوري

الرئيس التنفيذي لشركة آيس لوساطة التأمني
كيــف تط ـ ّور قطــاع التأمــن يف البحريــن خــال الســنوات القليلــة
املاضيــة؟ وهــل تشــعرون بالرضــا إزاء وضعــه احلالــي؟
شــهد ســوق التأمــن يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وخاصـةً
يف البحريــن ،تطــوراً إيجابيــا ً خــال الســنوات القليلــة املاضيــة .وحافــظ
ســوق التأمــن يف البحريــن علــى حجمــه رغــم التراجــع يف إجمالــي عــدد
مــز ّودي خدمــات التأمــن الناشــطني يف الســوق ،وإن د ّل هــذا التغ ّيــر علــى
شـ ٍ
ـيء فإنــه يؤكــد علــى نضــج الســوق وتنافســيته ،والــذي ترافــق مــع دخــول
رؤى ومنهجيــات عمــل متجــددة.
العبــن جــدد علــى القطــاع ليســهموا بطــرح ً
ووفق ـا ً آلخــر مراجعـ ٍـة أجراهــا مصــرف البحريــن املركــزي لســوق التأمــن،
ٍ
مبزيــد مــن
شــهد القطــاع منــواً بنســبة  % 1.2يف عــام  ،2019ويبشّ ــر
النمــو مــع إمكانيــة تطبيــق التأمــن الصحــي اإللزامــي جلميــع ســكان
البحريــن .وكحــال غيــره مــن القطاعــات يف حقبــة كوفيــد ،-19يبــدو قطــاع
التأمــن اإلقليمــي جاهــزاً لالندمــاج هــذا العــام وحتــى عــام  ،2022مــع
زيــادة عمليــات االندمــاج واالســتحواذ .وأشــار تقريــر منــو قطــاع التأمــن
الــذي تصــدره شــركة كاليــد أنــد كــو لعــام  2021إلــى منــو نشــاطات
االندمــاج واالســتحواذ يف عــام  2020بنســبة  166.7%يف جميــع أنحــاء
الشــرق األوســط وأفريقيــا ،وهــو التو ّجــه الــذي ال يــزال مســتمراً حتــى اآلن.
كيــف تطـ َّور حجــم عائــدات الشــركة خــال عامــي  2019و،2020
مقارنــةً بأقســاط التأمــن والعائــدات يف املنطقــة؟ ومــا النتائــج
املترتبــة علــى ذلــك؟ ومــا الفــروع التــي تولونهــا األولويــة وملــاذا؟
ال ميكــن ألي شــخصٍ إنــكار حجــم التحديــات التــي فرضهــا عــام 2020
علــى قطــاع األعمــال العاملــي .وبفضــل حرصنــا منــذ تأســيس هــذه الشــركة
علــى نشــر ثقافــة املرونــة يف العمــل وقابليــة التكيــف ،متكّنــا مــن مواصلــة
التحـ ّرك ضمــن واقــع الســوق اجلديــد وحتديــد الفــرص املتاحــة يف مواجهــة
تلــك التحديــات.
وتُعتبــر قدرتنــا علــى حتقيــق منــو يتــراوح بــن  % 15 - % 10دليــاً
علــى التــزام فرقنــا وشــركائنا بهــذه املعاييــر ،مــا مينحنــا الثقــة يف املســتقبل
ومي ّثــل دلي ـاً إضافي ـا ً علــى حضورنــا القــوي يف الســوق اإلقليميــة .ونتوقــع
أن يســتمر مســار النمــو التصاعــدي احلالــي خــال عــام  ،2021مــع
التركيــز علــى أســواق اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة
بشــكل رئيســي ،حيــث تتمتــع املنطقــة بإمكانــات هائلــة  ،تدعمهــا الزيــادة
يف أعــداد الســكان والتنــوع االقتصــادي واإلصالحــات االجتماعيــة التــي
تتنامــى بوتيــرة ســريعة ،فضـاً عــن إصــدار مجموعــة مــن القوانــن الشــفافة
والفعالــة.
مــا الــذي مييــز شــركة ايــس عــن الشــركات األخــرى؟ ومــا اخلطــوات
التــي يجــب اتباعهــا لتحقيــق "التميــز" يف هــذا القطــاع؟ وهــل
الرقمــي أولويــة لشــركتكم؟
ُيثّــل التحــ ّول
ّ
تتســم شــركة ايــس باملرونــة يف العمــل واتّبــاع نهــج يركــز علــى العمــاء،
مصممــة خصيص ـا ً لشــركائنا مــع
حيــث نعمــل علــى تقــدمي حلــول ونصائــح
ّ
التركيــز علــى النوايــا الصادقــة ،فالشــفافية هــي مفتــاح بنــاء الثقــة .ونــدرك
أن تقــدمي أفضــل احللــول واخليــارات لعمالئنــا ،بغــض النظــر عــن متطلبــات
أعمالهــم ،يتيــح لنــا احلفــاظ علــى ميزتنــا التنافســية.
كمــا نواصــل االســتثمار يف أعمالنــا يف مجــاالت التكنولوجيــا وتأهيــل
الكــوادر البشــرية وتدريبهــا وتطويرهــا ،ونتّبــع نهجـا ً يتمحــور حــول اإلنســان

48

لتحقيــق النجــاح ،حيــث نقــدم لفرقنــا فرص ـا ً ملواصلــة التط ـ ّور املهنــي مبــا
يتماشــى مــع أفضــل املمارســات والقواعــد التنظيميــة العامليــة يف القطــاع،
بغــض النظــر عــن اإلطــار التنظيمــي للســوق الــذي يعملــون فيــه.
وســنواصل العمــل وفــق اســتراتيجيتنا التــي جتمــع بــن مهــارات التدريــب يف
القطــاع واملعرفــة املحليــة بينمــا تســتمر األســواق اإلقليميــة بالنمــو.
هــل تعملــون علــى طــرح منتجــات جديــدة للشــركة يف الســوق
البحرينــي يف الوقــت الراهــن؟
نســعى باســتمرار إلــى استكشــاف اإلمكانــات املتاحــة يف مجــاالت أعمــال
جديــدة ،والبحــث عــن وســائل حتســن منتجاتنــا مبــا يحقــق التط ـ ّور الــذي
يفتــح أمامنــا أبــواب النجــاح .وتتمثّــل أولويتنــا حاليــا ً يف تبنــي التحــ ّول
الرقمــي مبــا يضمــن رفــع مســتوى كفــاءة الشــركة.
ونعمــل حاليــا ً علــى تطويــر املنتجــات لتلبيــة متطلبــات الســوق اإلقليميــة
عبــر عملياتنــا التــي تغطــي مختلــف دول منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي،
والتــي تشــمل تأمــن مســؤولية أعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن
وتأمــن القرصنــة الرقميــة ،وبالطبــع فــإن البحريــن تشــكّل محــوراً مهمــا ً
ضمــن خطتنــا .وميكننــا أن نلمــس حــرص العديــد مــن شــركات وســاطة
التأمــن العامليــة علــى دخــول ســوق الشــرق األوســط لتحســن وتنويــع
محافــظ أعمــال املخاطــر ،مــع الترويــج للمنتجــات واحللــول املم ّيــزة .ونو ّفــر
ٍ
قنــوات مثاليــة لدخــول الســوق ،وذلــك
يف إيــس ملــزودي خدمــات التأمــن
بالتــوازي مــع حرصنــا علــى منــح عمالئنــا جتربـةً سلسـةً وفعالـةً عنــد العمــل
مــع فرقنــا املدربــة تدريب ـا ً عالي ـاً.
مــا اإلجنــازات التــي تنتظــرون أن حتققهــا الشــركة يف عــام 2021؟
وكيــف تق ّيمــون تطــ ّور أقســاط التأمــن خــال العــام احلالــي ويف
الســنوات القادمــة؟
ث
أنعــش عــام  2021اآلمــال بعــد ســنة صعبــة علــى األفــراد والشــركات ،وبـ ّ
التفــاؤل يف ســوق التأمــن ،مــا يجعلنــا نتوقــع مزيــداً مــن النمــو خــال هــذا
العــام .وإذ يتطلــع العالــم اليــوم ملرحلــة مــا بعــد كوفيــد -19نركــز علــى دعــم
جهــود القطــاع يف االنتقــال مــن التصــدي للتعــايف ،ومواصلــة التقـ ّـدم يف واقــع
الســوق اجلديــد مســتفيدين مــن دروس فتــرة  12شــهراً املاضيــة لتعزيــز
أعمالنــا وأنشــطتنا التجاريــة.
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أخبار

املؤتمر الثاني للتأمني الزراعي
 26-25مايو - 2021الخرطوم

انعقــد مؤمتــر التأمــن الزراعــي الثانــي وذلــك يومــي الثالثــاء واألربعــاء - 25
 26مايــو  2021بفنــدق الســام باخلرطــوم  ،والــذي نظمــه اجلهــاز القومــي
للرقابــة علــى التأمــن بالتعــاون مــع اللجنــة الفنيــة للتأمــن الزراعــي وذلــك
بحضــور البروفيســور الطاهــر حربــي وزيــر الزراعــة االحتــادي ،واألســتاذ محمــد
ســاتي األمــن العــام للجهــاز القومــي للرقابــة علــى التأمــن ،واألســتاذ عــادل منيــر
رئيــس اإلحتــاد األفروأســيوي للتأمــن ،واألســتاذ شــكيب أبوزيــد األمــن العــام
لإلحتــاد العربــي للتأمــن ،واألســتاذ حســن إبراهيــم األمــن العــام الحتــاد شــركات
التأمــن وإعــادة التأمــن الســودانية ،واألســتاذ عبــداهلل أحمــد عبــد اهلل املديــر
العــام لشــركة التأمــن اإلســامية الراعيــة للمؤمتــر ،وذلــك مبشــاركة محليــة
وخارجيــة واســعة .ولقــد قدمــت يف هــذا املؤمتــر أوراق علميــة عاليــة الدقــة حيــث
متيــزت بإحصائيــات دقيقــة ،وحللــت مشــاكل القطــاع الزراعــي وأمنــت علــى أهميــة
التأمــن الزراعــي وأبــرزت ضــرورة تعــاون اجلميــع (دولــة — منتجــن — شــركات
تأمــن ومؤسســات نقابيــة زراعيــة) لتوســيع مظلــة التأمــن فيــه للنهــوض بهــذا
القطــاع الهام.ولقــد ناقــش املؤمتــر علــي مــدار اليومــن املحــاور االتيــة:
أوأل :محــور التجربــة العمليــة للتأمــن الزراعــي يف الســودان وشــملت املوضوعــات
التاليــة:
 -1تاريخ التأمني الزراعي يف السودان.
 -2جتربة الشركات التعاقدية يف التأمني الزراعي.
 -3التأمني الزراعي يف السودان اآلفاق والتحديات.
ثانيا :محور جتارب الشركاء يف التأمني الزراعي وشملت املوضوعات التالية:
 -1جتربة املزارعني يف التأمني الزراعي للقطاع املروي.
 -2جتربة املزارعني يف التأمني الزراعي للقطاع املطري.
 -3جتربة املنتجني يف قطاع الثروة احليوانية.
ثالثــاً :محــور جتــارب الــدول ملماثلــة يف مجــال التأمــن الزراعــي وشــملت
املوضوعــات التاليــة:
 -1دور البنك الدولي يف دعم التأمني الزراعي يف الدول الفقيرة.
 -2جتربة الهند يف مجال التأمني الزراعي.
 -3جتربة كينيا يف مجال التأمني الزراعي.
 -4جتربة املغرب يف مجال التأمني الزراعي.
رابعــاً :محــور دور الدولــة ومؤسســاتها يف دعــم التأمــن الزراعــي وشــملت
املوضوعــات التاليــة:
 -1جتربة البنك الزراعي يف دعم التأمني الزراعي.
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 -2دور صندوق درء املخاطر ودعم التأمني الزراعي.
 -3دور اجلهاز القومي للرقابة على التأمني يف تعزيز التأمني الزراعي.
ولقــد رحــب األســتاذ ســاتي باحلضــور يف مســتهل كلمتــة ،مشــيراً إلــى أن تنظيــم
هــذا املؤمتــر الغــرض منــه إفســاح املجــال أمــام أصحــاب املصلحــة لتحقيــق
اإلصــاح الــازم والنهــوض بتجربــة الســودان الرائــدة يف مجــال التأمــن الزراعــي،
وأوضــح ســاتي إلــى أن اجلهــاز يعمــل حالي ـا ً علــى إجــراء إصالحــات شــاملة يف
قطــاع التأمــن لتمكينــه مــن أداء الــدور املنــوط يف حتقيــق النهضــة الشــاملة يف
الســودان خاصــة يف املجــال الزراعــي.
وأعلــن البروفيســور الطاهــر حربــي وزيــر الزراعــة ،عــن تبنــي وزارتــه لتنفيــذ
توصيــات املؤمتــر التــي تليهــا ،وذلــك يف إطــار حرصهــا علــى النهــوض بالقطــاع
الزراعــي وأهميــة التأمــن يف ذلــك ،وأضــاف حربــي :هنالــك اهتمــام حكومــي كبيــر
آالن بالزراعــة يف الســودان بإعتبارهــا متثــل املخــرج اآلمــن مــن األزمــة اإلقتصاديــة
والتنمويــة التــي تعيشــها البــاد ،متمنيـا ً النجــاح للمؤمتــر باخلــروج بقــدر عــال مــن
النجــاح لتحقيــق الفائــدة املرجــوة.
ولقد ألقي األمني العام األستاذ /شكيب أبو زيد كلمة قال فيها:
وجــودي معكــم باخلرطــوم يشــعرني بالســعادة والغبطــة ملــا أملــس فيكــم مــن محبــة
حقيقيــة وصداقــات متعــددة علــى مــدى  30ســنة،
موضــوع التأمــن الزراعــي يفــرض نفســه بامتيــاز ليــس فقــط علــى الســودان الــذي
كنــا نأمــل منــه أن يكــون خــزان الوطــن العربــي ملــا لــه مــن إمكانيــات زراعيــة وأراضٍ
شاسعة؛
موضــوع التأمــن الزراعــي يفــرض نفســه بســبب مركزيــة األمــن الغذائــي وأهميتــه
القصــوى بالنســبة لبلــدان العالــم وخاصــة البلــدان العربيــة التــي تعانــي مــن شــح
املــوارد املائيــة واعتمادهــا علــى االســتيراد الكبيــر للمــواد الغذائيــة،
يســاهم اإلنتــاج الزراعــي بنســب متفاوتــة يف النــاجت القومــي اخلــام ليشــكل
 % 18.7يف موريتانيــا و % 11.6يف الســودان إلــى أقــل مــن  % 1يف اإلمــارات
والكويــت وقطر.
عندمــا نأخــذ بعــن االعتبــار مؤشــر األمــن الغذائــي الــذي يــدل علــى متانــة أو
قــوة البلــد علــى املســتوى الغذائــي فإننــا جنــد أن اليمــن والســودان وســوريا يف
منطقــة اخلطــر.
الســودان يأتــي يف املرتبــة  112عامليــا مبؤشــر  36يف الوقــت الــذي تأتــي الكويــت
يف املرتبــة  33مبؤشــر  70.7بهــا كيــف نفســر ان أغنــى بلــد عربــي علــى املســتوى
الزراعــي (الســودان) أن يكــون مؤشــره أقــل بكثيــر مــن الكويــت بلــد صحــراوي
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بامتيــاز.
ولهــذا فــإن التأمــن الزراعــي يجــب اعتبــاره حجــزر الزاويــة يف أيــة اســتراتيجية
تنمويــة يف البلــدان الناميــة وخاصــة التــي تتوافــر علــى إمكانيــات potential
هائلــة.
يف بلداننــا العربيــة ال تتجــاوز أقســاط التأمــن كلهــا  40مليــار دوالر ،حيــث
شــهدت تراجعــا يف الســنوات األخيــرة بســبب االضطرابــات وانخفــاض ســعر
الصــرف يف العديــد مــن البلــدان.
و ال تتجــاوز نســبة التأمــن يف النــاجت القومــي اخلــام % 1بنســب تختلــف مــن بلــد
إلــى بلــد % 3.5 ،يف املغــرب ،و أقــل مــن  % 1يف العديــد مــن البلــدان مبــا فيهــا
الســودان أمــا عــن التأمــن الزراعــي فاحصائياتــه ال تتجــاوز !% 1
فهــو أفقــر فــرع يف التأمــن يف العالــم العربــي ،فهــو ال يــكاد يذكــر وحتــى يف
البلــدان املعروفــة بأنهــا زراعيــة :الســودان ،املغــرب ،تونــس ،اجلزائــر  .....إلــخ
ما الذي يفسر هذا الوضع؟
هنــاك عــدة عوامــل كالطبيعــة البنيويــة للزراعــة يف البلــدان العربيــة ،زراعتنــا
تعانــي مــن صغــر امللكيــات لكونهــا عائليــة مــن األســاس وتتجــزء تدريجيــا مــع
الزمــن بســبب اإلرث والتقســيم املســتمر ألرض الورثــة:
 الزراعــة يف بلداننــا ليســت رأســمالية وعصريــة ،بــل هــي تقليديــة وإمكانيــاتاملزارعــن ضعيفــة.
 ليس هناك وعي بالتأمني وخاصة عندما يتعلق األمر بالتأمني الزراعي. التأمني الزراعي مكلف بحيث ال تقل نسبة القسط عن  5أو  7يف املائة. الطبيعيــة الكارثيــة للتأمــن الزراعــي ضــد اجلفــاف أو ضــد البــرد أو أمــراضاملاشــية،
هنــاك عوائــق وحتديــات كبيــرة يواجههــا التأمــن الزراعــي ،لكــن هــل هــذا يجعلنــا
مكتــويف األيــدي؟
 مشــكلة التأمــن الزراعــي تكمــن يف تقديــر اخلســائر ،لكــن اليــوم بوجــود التأمــناملعيــاري  Parametric Insuranceميكننــا جتــاوز هــذه املشــكل ،خاصــة مــع
تطــور تقنيــات  ،Gpsوالرصــد عبــر األقمــار الصناعيــة.
ما هي احللول؟ ليست هناك حلول سحرية ،لكن ميكننا التأكيد على ما يلي:
 -1ضــرورة الشــراكة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،ال ميكــن لشــركات
التأمــن وحدهــا حتمــل عــبء تكلفــة التأمــن الزراعــي ،وال ميكــن للدولــة وحدهــا
أن تتحمــل كل شــيء يف الســودان ،هنــاك طــرف ثالــث نحتــاج إليــه وهــو املؤسســات
الدوليــة؛ البنــك الدولــي ،منظمــة األمم املتحــدة للتغذيــة والزراعــة.
 -2ضــرورة املــزج بــن التأمــن املتناهــي الصغــر والتمويــل املتناهــي الصغــر مــن
جهــة ،والتأمــن الزراعــي مــن جهــة ثانيــة.
 -3ضــرورة اســتعمال التكنولوجيــا احلديثــة ليــس فقــط يف توزيــع التأمــن ،بــل يف
إدارة التأمــن والتأمــن املعيــاري .Parametric Insurance
ما هي التجارب يف العالم العربي؟
هنــاك جتربتــان يجــب اإلشــارة لهــا :التجربــة املغربيــة والتــي تقودهــا شــركة
 ،MAMDAوالتجربــة الســودانية والتــي قادتهــا شــركة شــيكان ســنتطرق لهــا
خــال عــروض هــذه النــدوة
وفـــى ختــام فعاليــات النــدوة وفـــى ضــوء مـــا قــدم خــال اجللســـات واملناقشـــات
واملـداخـــات أوصـــى املؤمتــر التأمــن الزراعــي باآلتــي:
 -1عقد مؤمتر التأمني الزراعي بصورة دورية.
 -2ضــرورة اهتمــام الدولــة يف قطاعهــا الزراعــي بالتأمــن الزراعــي علــى مســتوى
القوانــن والسياســات االقتصاديــة الكليــة.
 -3زيــادة حجــم التمويــل مــن الدولــة واملؤسســات اإلقليميــة والدوليــة للقطــاع
الزراعــي.
 -4ضرورة من قوانني لتنظيم العالقة بني شركاء العملية اإلنتاجية.
 -5تكويــن جمعيــات وتنظيمــات لصغــار املزارعــن لتمثيلهــم ومتويلهــم ،ومتويــل
التعاقــدات الزراعيــة واملشــاريع التطويريــة.
 -6ضــرورة تدخــل وزارة املاليــة يف ضبــط أســواق املنتجــات الزراعيــة والتحــول
لنظــام البورصــات.
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 -7إيفــاء وزارة املاليــة بســداد مديونيــات أقســاط التأمــن للســنوات الســابقة
واالســتمرار يف دعــم التأمــن الزراعــي ( )50%كمــا هــو متبــع يف جتــارب الــدول
املماثلــة وهومــا ورد يف األوراق التــي قدمــت.
 -8االهتمام بنشر الوعي التأميني لدى قطاع املنتجني.
 -9تطويــر آليــات إدارة التأمــن الزراعــي بالواليــات وتكامــل األدوار بــن شــركات
التأمــن وكافــة الشــركاء يف مجــال التأمــن الزراعــي.
 -10االســتفادة مــن املنتجــات التكنولوجيــة مثــل (االستشــعار عــن بعــد واالرصــاد
اجلويــة والطائــرات بــدون طيــار).
 -11االستمرار يف الدراسات والبحوث وخاصة اإلكتوارية.
 -12توحيــد األســس واملعاييــر يف تقديــرات اخلســائر الزراعيــة بإعــداد منهــج
متخصــص لتعليــم وتدريــب اخلريجــن الزراعيــن والكــوادر املقدمــة خلدمــة
التأمــن الزراعــي٠
 -13زيادة فترة االستالم لإلنبات والبالغات املنصوص عليها بوثائق التأمني.
 -14العمــل علــى إجــازة وثيقــة التأمــن علــى اإلنتــاج واإلنتاجيــة كمتطلــب أساســي
لتطــورات املرحلــة املقبلة.
 -15إعفــاء التأمــن الزراعــي مــن الرســوم احلكوميــة والدمغــات أســوة مبــا مت
يف التمويــل األصغــر.
 -16دعم الدولة للتأمني احليواني أسوة بالتأمني املحصولي.
 -17إدخــال التكنولوجيــا احلديثــة يف تأمــن املاشــية وتغطيــة املحميــات الطبيعيــة
وقطعــان الرحل.
 -18تشــجيع البنــوك وشــركات التمويــل وشــركات التأمــن يف عمــل محافــظ
لدعــم اإلنتــاج واإلنتاجيــة ومتويــل صــادرات الثــروة احليوانيــة.
 -19زيادة نسبة املصروفات العمومية واالدارية لشركات التأمني.
 -20إدراج التأمــن عامــة والزراعــي خاصــة يف املناهــج الدراســية باملــدارس
الثانويــة والكليــات واملعاهــد العليــا.
 -21تفعيــل الــدور الرقابــي علــى شــركات التأمــن مــن قبــل اجلهــاز القومــي
للرقابــة علــى التأمــن.
 -22السرعة يف تقييم الضرر وسداد التعويضات.
 -23تخفيض قيمة أقساط التأمني للحد ألدنى.
 -24توحيــد شــروط واســتثناءات وثيقــة التأمــن الزراعــي املقدمــة مــن شــركات
التأمــن.
 -25تطويــر صنــدوق درء املخاطــر الزراعيــة حتــى يكــون الضمــان احلقيقــي
للمــزارع.
 -26العمــل علــى وضــع التأمــن الزراعــي كمدخــل مــن مدخــات العمليــة
الزراعيــة اإلنتاجيــة.
 -27توظيــف فائــض التأمــن الزراعــي وتوجيهــه نحــو البنيــات التحتيــة للقطــاع
الزراعــي مبــا يطــور منتــج التأمــن الزراعــي.
 -28تفعيل دور جلان مسح وتقييم الضرر.
 -29مراجعة استثناء نسبة خصم العلف.
 -30علــى البنــوك املمولــة اعتمــاد قيمــة التعويــض للمزارعــن وخصمهــا مــن
مديونيتهــم أيــا ً كانــت صيغــة التمويــل.
 -31توفير التمويل منذ وقت مبكر واالستفادة القصوى.
 -32دعم وتشجيع التقنيات الزراعية احلديثة.
 -33تشجيع التسويق وفتح الصادر حلماية املزارعني من تدني األسعار.
 -34تشجيع الصناعات التحويلية وخصوصا ً التصنيع الغذائي.
 -35ضرورة تطبيق نظام التأمني املعياري.
 -36إدارة محفظة التأمني الزراعي عبر املجمع (.)POOL
 -37تفعيــل دور هيئــة األرصــاد اجلويــة بتســهيل انســياب بيانــات التأمــن
الزراعــي.
 -38تشجيع قيام شركات تأمني زراعي متخصصة.
 -39إنشاء صندوق إقليمي لدعم التأمني الزراعي.
 -40تكوين جلنة من جهات االختصاص ملتابعة تنفيذ التوصيات.
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إطالق املوقع اإللكرتوني الجديد لالتحاد العام العربي
للتأمني يف ثوب جديد ()www.gaif.org
يف إطــار ســعي األمانــة العامــة لالحتــاد العــام العربــي للتأمــن خلدمــة
صناعــة التأمــن العربيــة بوجــه عــام والســادة أعضــاء االحتــاد بصفــة
خاصــة ،أطلقــت األمانــة العامــة لالحتــاد العــام العربــي للتأمــن املوقــع
اإللكترونــي لإلحتــاد يف ثــوب جديــد (بــث جتريبــي)؛
ومــن اجلديــر بالذكــر ،أن املوقــع اجلديــد يقــدم العديــد مــن املعلومــات
واخلدمــات حيــث يضمــن املوقــع العديــد مــن الصفحــات منهــا:
 مكتبــة التأمــن والتــي حتتــوي علــى العديــد مــن املعلومــات منهــا تقاريــراألســواق العربيــة ،فضــا عــن التقاريــر العامليــة املهمــه مثــل  Sigmaو
 Millimanوغيرهــا مــن التقاريــر التــي تخــدم الصناعــة
 صفحتيــا رابطــة وســطاء التأمــن العــرب والرابطــة العربيــة لقوانــنالتأمــن والتــي تضمنتــا معلومــات عــن هاتــن الرابطتــن فضــا عــن
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أعضائهمــا وآخــر األخبــار املتعلقــة بهمــا
 أعضــاء االحتــاد  ،ويســتعرض املوقــع مــن خــال هــذه الصفحــة البيانــاتاألساســية املتعلقــة بالدولــة وبيانــات االتصــال اخلاصــه بالشــركات والهيئات
واالحتــادات أعضــاء االحتــاد
فضــا عــن خدمــة جديــدة يتيحهــا االحتــاد مــن خــال موقعــه اجلديــد وهــي
دليــل شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن والوســطاء العــرب بــكل مــا يحتويــه
مــن بيانــات اتصــال وبيانــات ماليــة للشــركات العربيــة وإحصائيــات الــدول
العربيــة
كل هــذا والكثيــر مــن اخلدمــات ميكنكــم االطــاع عليهــا بزيــارة املوقــع علــى
الرابــط التالــى www.gaif.org:
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أخبار

اجتماع مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمني ال 104
واللجنة التنفيذية  76عرب تطبيق زووم 2021/6/24 -
مت عبر تطبيق زووم عقد االجتماع
ال  103لالحتاد العام العربي
للتأمني عبر تطبيق زووم  -وذلك
يف يوم  2021/6/24حيث حضر
االجتماع ممثلو أسواق التأمني
العربية بكل من اجلزائر /األردن/
البحرين /تونس /سوريا /العراق/
الكويت /لبنان /مصر /اليمن/
فلسطني  /قطر  /ليبيا  /املغرب،
حيث مت مناقشة وإقرار العديد من
املوضوعات املدرجة علي جدول
أعمال االجتماع واخلاصة بالشؤون
املالية والفنية واإلدارية واحلسابات
اخلتامية لالحتاد حيث مت إقرار -:
 -1امليزانية العمومية لالحتاد
واحلسابات اخلتامية عن السنة
املالية املنتهية يف 2020/12/31
 -2املؤمتر العام  /33 /لالحتاد
يف وهران – اجلزائر خالل الفترة  2020/10/13-10حتت شعار "
الوضع اجلديد وتداعياته على صناعة التأمني ،ما هي التحديات وهل من
فرص للسوق العربي للتأمني؟"
 -3اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس االحتاد السابقة

 -4اجنازات األمانة العامة وبرنامج النصف االول من عام 2021
 -5ما مت إجنازه بالنسبة لإلصدار اإللكتروني للبطاقة البرتقالية
 -6وضع نواة لألرشيف اإللكتروني لالحتاد
وقد مت االتفاق علي انعقاد اجتماع املجلس القادم بالتزامن مع املؤمتر العام
 /33/لالحتاد.

املشهد املتغري للتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة يف
اإلمارات العربية املتحدة
يف ظــل التغييــرات التــي شــهدها عــام
 2020يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
مــع إدخــال نظــام  DEWSيف مركــز
دبــي املالــي العاملــي  ،بهــدف دعــم أربــاب
العمــل يف ســعيهم لتحســن جــودة احليــاة
وســد الفجــوة املرتبطــة
املاليــة ملوظفيهــم،
ّ
مبدخــرات التقاعــد يف دولــة اإلمــارات.
عقــدت شــركة أكســا الهــا األخضــر للتأمني
باالمــارات نــدوة افتراضيــة حــول املشــهد
املتغيــر للتقاعــد ومكافــأة نهايــة اخلدمــة
يف االمــارات العربيــة املتحــدة يــوم اخلميــس
املاضــي املوافــق 2021-05-27
ومــن اجلديــر بالذكــر ،مشــاركة األســتاذ
شــكيب أبوزيــد األمــن العــام لالحتــاد
العــام العربــي للتأمــن يف هــذه النــدوة إلــى جانــب األســتاذ فريــد لطفــي
األمــن العــام جلمعيــة االمــارات للتأمــن واألســتاذ محمــد الصغيــر الرئيــس
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التنفيــذي لشــركة أكســا الهــال األخضــر واألســتاذة أشــيكا خيــاط مديــر
بشــركة ويليــس تــاور واتســون.
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تهانى

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي

لألستاذ /يونس جمال

لألستاذ /محمود بن سليم دحدويل

للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني

للتأمني أن تتقدم

بمناسبة تعيينه رئيس مجلس اإلدارة لرشكة

بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي لرشكة

وفقه هللا في أعماله ونتمىن كل التوفيق له

المملكة العربية السعودية  ،متمنني له كل

ولرشكة إيه إف ويلس التقدم واالزدهار

التعاوني كل التقدم و االزدهار

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي

لألستاذ /محمدي أحمد الين

األستاذ  /إييل نسناس

إيه إف ويلس– البحرين

في المهام الموكلة إليه

للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني
بمناسبة توليه

منصب األمني العام

– لمجلس الوحدة االقتصادية العربية – مرص

الراجحي للتأمني التعاوني (تكافل الراجحي) -
التوفيق والنجاح ،ولرشكة الراجحي للتأمني

للتأمني بخالص التهنئة إىل:

بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة
جمعية رشكات الضمان في لبنان  -لبنان
متمنيني له كل التوفيق في مهمته

متمنني لشخصه الكريم التوفيق والنجاح في

ولجمعية رشكات الضمان في لبنان التقدم

يسعد

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي

القيـام بالمهام المسندة إليه

واالزدهار

األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني

للتأمني

لألستاذ /محمد الريماوي

األستاذ  /وليد سعود

أن تتقدم

بخالص التهنئة إىل

بمناسبة انتخابه رئيس االتحاد الفلسطيين

بمناسبة توليه

كما ندعو هللا بالتوفيق والنجاح لالتحاد

متمنيني له كل التوفيق في مهمته

لرشكات التأمني – فلسطني

الفلسطيين لرشكات التأمني
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ً
مديرا للمكتب الموحد الجزائري  -الجزائر
وللمكتب الموحد الجزائري التقدم واالزدهار
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تهانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي

األستاذ /مصطفي صالح

للدكتور  /وليد زعرب

للتأمني بخالص التهنئة

بمناسبة تعيينه القائم بأعمال العضو

للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني

بمناسبة تعيينه رئيس مجلس إدارة غرفة

المنتدب لرشكة المهندس لتأمينات الحياة –

التجارة والصناعة الفرنسية– االردن

مهمته ولرشكة المهندس لتأمينات الحياة

في المهام الموكلة إليه ولغرفة التجارة

مرص  ،متمنيني له كل التوفيق والسداد في
كل التقدم و االزدهار

وفقه هللا في أعماله ونتمىن كل التوفيق
والصناعة الفرنسية التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي

للدكتور /عصام مسلماني

الدكتور  /احمد جواد الدهلكي

العربي للتأمني أن تتقدم بأصدق التهاني

للتأمني بخالص التهنئة إىل

بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي لرشكة

بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس اإلدارة

متمنني له كل التوفيق والنجاح

العامة  -العراق  ،متمنيني له كل التوفيق

كل التقدم و االزدهار

العامة التقدم واالزدهار

الرؤية للتأمني – سلطنة عمان
ولرشكة الرؤية للتأمني

يسعد

والمدير العام لرشكة إعادة التأمني العراقية
في مهمته ولرشكة إعادة التأمني العراقية

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي

األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني

للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني إ ىل

األستاذ /جواد محمد

بمناسبة تعيينه المدير العام لرشكة فلسطني

أن تتقدم بالتهنئة إىل

األستاذ /حمزة رشوف

بمناسبة تعيينه رئيس مجلس إدارة

للتأمني – فلسطني

داعيني هللا أن يوفقكم ويكلل مهامكم

في المهام الموكلة إليه

جمعية التأمني البحرينية – البحرين
بالنجاح
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وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق
ولرشكة فلسطني للتأمني التقدم واالزدهار
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تهانى

تتقدم األمانة العامة

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام

لالتحاد العام العربي للتأمني

العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة اىل

األستاذ  /عاطف المحمودي

بمناسبة توليه

بخالص التهنئة إىل

بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة

رشكة المهندس للتأمني -مرص متمنيني له

األستاذ  /مشعل بن إبراهيم الشايع

الرئيس التنفيذي لرشكة اتحاد الخليج األهلية
للتأمني التعاوني – السعودية

كل التوفيق في مهمته ولرشكة المهندس

كما ندعو هللا بالتوفيق والنجاح لرشكة اتحاد

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي

األستاذ /رامز أبوزيد

األستاذ /عبد هللا النعيمي

للتأمني التقدم واالزدهار

للتأمني بخالص التهنئة إىل

الخليج األهلية للتأمني

للتأمني بخالص التهنئة إىل

بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي لرشكة

بمناسبة توليه منصب الرئيس التنفيذي لرشكة

متمنيني لكم كل التوفيق والسداد في

العربية المتحدة  ،متمنيني له كل التوفيق في

الهالل تكافل– اإلمارات العربية المتحدة

دبي الوطنية للتأمني وإعادة التأمني  -اإلمارات

مهمتكم لرشكة الهالل تكافل– اإلمارات

مهمته ولرشكة دبي الوطنية للتأمني وإعادة

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي

الدكتور /محمد عمران بمناسبة انتخابه رئيسا

األستاذ /يارس البحارنة

العربية المتحدة كل التقدم و االزدهار

للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة إىل

للجنة األسواق النامية والناشئة ،ونائبا لرئيس

التأمني التقدم واالزدهار

للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني إىل
بمناسبة توليه منصب العضو المنتدب والرئيس

مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية

التنفيذي – برشكة ترست ري – مملكة البحرين

متمنيني له كل التوفيق في مهمته ولهيئة

في المهام الموكلة إليه

عىل أسواق المال ()IOSCO

اإلرشاف عىل التأمني كل التقدم واالزدهار
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وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق
ولرشكة ترست ري التقدم واالزدهار
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تعازى

نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لالتحاد العام
العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم  /فتحي يوسف

رئيس االتحاد المصري للتأمين األسبق ورئيس مجلس إدارة شركة
الدلتا للتأمين األسبق ورئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر إلدارة
برامج العالج الطبي السابق
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  ،سائلين الله
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كلمة رثاء /وكلمة وفاء
تلقينا بمزيد من الحزن واألسى نبأ وفاة األستاذ فتحي يوسف رئيس االتحاد
المصري للتأمين األسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين األسبق
ورئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر إلدارة برامج العالج الطبي السابق ،
وال نملك سوي الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مثواه الفردوس األعلى
من الجنة وإنا هلل وإنا إليه راجعون
وإيمانا مني بقيمة الوفاء لمن خدموا قطاع التأمين المصري وحتي تعلم
األجيال الشابة العاملة حاليا في القطاع الدور الهام الذي قام به هؤالء الرواد
في خدمة صناعة التأمين ،حيث تمتد عالقتي مع األستاذ فتحي يوسف علي
مدي أكثر من أربعة عقود ،كما شاركت معه كعضو في مجلس إدارة اإلتحاد
المصرى للتأمين عندما كان هو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اإلتحاد
خالل الفترة من عام  2000حتي عام  ، 2002ثم كان لنا موقف موحد
مشترك إزاء إدماج الشركة األهلية للتأمين في شركة مصر للتأمين عقب
اتخاذ قرارات إعادة هيكلة شركات التأمين الحكومية األربعة ثم إدماجها في
شركتي مصر للتأمين ممتلكات وشركة مصر لتامينات الحياه عام 2008
 ,فتحي بك بحكم انتمائه وتاريخه الطويل مع الشركة األهلية للتأمين
وأنا بصفتي رئيس اإلتحاد المصري للتأمين في ذلك التاريخ  ،حيث قدمنا
التماسا كل علي حده ناشدنا فيه المسئولين عن اتخاذ القرار اإلبقاء علي
اسم الشركة األهلية للتأمين بديال عن شركة مصر لتامينات الحياه وذلك
للحفاظ علي اسم الشركة األهلية للتأمين كتاريخ يعتز به سوق التأمين
المصري بصفتها إول شركة تأمين وطنية تؤسس في العالم العربي وفي
قارة إفريقيا ولكن لالسف لم تلق مناشدتنا قبوال لدى أصحاب القرار وتم
محو اسم الشركة األهلية للتأمين ذات التاريخ العريق

58

وأسرد فيما يلي مسيرة األستاذ فتحي يوسف المهنية في قطاع التأمين
المصري منذ تخرجه والمناصب التي تقلدها علي مدى أكثر من خمسة عقود
¿ التحق بالعمل بشركة التأمين األهلية بالمركز الرئيسى باإلسكندرية في
عام  1948بقسم ترجمة وثائق التأمين من الفرنسية إلي العربية حيث كان
رئيس مجلس اإلدارة يوناني الجنسية
¿ وفي عام  1953عين رئيسا لقسم شئون العاملين ثم رئيسا لقسم تأمين
االئتمان وفي عام  1956عين سكرتيرا عاما للشركة
¿ في عام  1961انتخب عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثال للعاملين  ،وفي
عام  1973تولي منصب رئيس مكتب مراقبة ومعاينة البضائع ندبا من
شركة التأمين األهلية المصرية
¿ في عام 1988عين عضوا منتدبا لشركة الدلتا للتأمين ثم رئيسا لمجلس
اإلدارة والعضو المنتدب للشركة الي ان ترك العمل بها في 2004/9/25
كما عين في ذات التاريخ عضوا بمجلس إدارة الشركة واستمرت عضويته
حتي عام 2012
¿ تم اختياره نائبا لرئيس اإلتحاد المصري للتأمين ثم انتخب رئيسا لالتحاد
خالل الفترة من عام 2000وحتي عام 2002
¿ شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر إلدارة برامج العالج
الطبي منذ تأسيسها في عام  1998حتي عام 2017
رحم اهلل الفقيد العزيز وألهم أسرته وذويه ومحبيه وأسرة التأمين في مصر
والعالم العربي الصبر والسلوان.
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تعازى

نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لالتحاد العام
العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم  /حسن حافظ

الرئيس السابق لمجلس إدارة االتحاد المصري لشركات التأمين ورئيس
مجلس إدارة شركة أليانز للتأمين مصر سابقا
ويتقدم األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين باسمه شخصيا
وأعضاء مجلس وكافة العاملين لالتحاد بخالص التعازى  ،سائلين الله
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
كلمة وفاء /األستاذ حسن حافظ
رحل عن عالمنا بتاريخ  2021/5/10األستاذ "حسن حافظ" رئيس اإلتحاد المصري
للتأمين االسبق عن عمر ناهز  91عاما ،وقد اجتهدت خالل فترة األربعين يوما
الماضية منذ رحيله لتوثيق مسيرته المهنية الحافلة والطويلة لكي تكون هذه الكلمة
" كلمة وفاء " من جانبى في ذكري األربعين لرحيله .
قام األستاذ حسن حافظ بدور هام وبارز في خدمة قطاع التأمين المصري وكان
أيضا واجهه مشرفة لسوق التأمين المصري علي المستوي اإلقليمي والعالمي طوال
مسيرته المهنية منذ تخرجه من كلية التجارة جامعة فؤاد األول عام  1950وعبر
عدة عقود حتي عام . 2017
وتمتد عالقتي مع األستاذ حسن حافظ علي مدي أكثر من  50عاما منذ عام 1970
وكانت لي علي المستوي الشخصى عدة تجارب ومواقف معه أذكر بعضا منها :
عملنا سويا لمدة  3سنوات بالشركة المصرية إلعادة التأمين خالل الفترة من عام
 1970حتي نهاية عام  1972كان سيادته خاللهانعم الزميل والصديق وكان القدوة
الحسنة لجميع العاملين بالشركة .
عندما انتقلت من الشركة المصرية إلعادة التأمين للعمل مع الشركة األهلية للتأمين
الكويتية والتي عملت بها لمدة  26عاما حتي أوائل عام  ، 1999كنت طوال هذه
الفترة علي تواصل وثيق ومستمر مع حسن بك  ،وأذكر في شهر يناير  1999تلقيت
مكالمة هاتفية من مكتب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير االقتصاد في ذلك
الوقت لتحديد موعد لمقابلة سيادته وعندما التقيت مع الدكتور يوسف بطرس غالي
فوجئت بأنه يعرض علي منصب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين األهلية المصرية
خلفا لالستاذ محمد الشاذلي وأخبرني أن عدد من الشخصيات في السوق المصري
من بينهم األستاذ حسن حافظ قد رشحت اسمى لتولي هذا المنصب وفعال اتصل
بي األستاذ حسن حافظ بعد المقابلة وحاول اقناعي بقبول هذا المنصب ولكنني
اعتذرت لمعالي الدكتور يوسف بطرس غالي وبررت له اعتذاري بعدم إمكانى العودة
للعمل في قطاع التأمين الحكومي بعد 26عاما قضيتها في العمل في قطاع التأمين
الخاص خارج مصر :وجدير بالذكر أيضا أنني فوجئت بعد اعتذاري للدكتور غالي
بمكالمة هاتفية من األستاذ منير غبور يعرض علي منصب نائب الرئيس والعضو
المنتدب للشركة الفرعونية للتأمين ويخبرنى أن التوصية بترشيحى جاءت له من
معالي الدكتور يوسف بطرس غالي وبالفعل تعاقدت علي هذا المنصب لمدة عامين
منذ مارس  1999حتي مارس . 2001
طوال فترة رئاستى لالتحاد المصري للتأمين من عام  2007الي عام  2017كان
األستاذ حسن حافظ حريصا علي متابعة كل أوجه النشاط باالتحاد وحضور معظم
المؤتمرات واألحداث الخاصة باالتحاد والمساهمة في فعالياتها  ،كما شاركنا معا في
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عضوية مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية اإلضرار الناتجة عن حوادث مركبات
النقل السريع خالل الفترة من عام  2007حتي عام 2017
جمعتني مع حسن بك رياضة مشتركة وهي التنس االرضي حيث كان العبا مخضرما
ومحترفا في هذه الرياضة .
واسرد فيما يلي مسيرة األستاذ حسن حافظ المهنية منذ تخرجه والمناصب التي
تقلدها علي مدي أكثر من خمسة عقود
عمل منذ تخرجه في عام  1950في شركة مصر للتأمين وشغل منصب مدير إدارة
البحري ثم مدير إدارة إعادة التأمين  ،كما عمل مديرا عاما لشركة المختار للتأمين
بطرابلس /ليبيا ( شركة مشتركة بين شركة مصر للتأمين ورجال أعمال ليبيين ) في
الفترة من عام  1967الي عام 1970
عمل بالشركة المصرية إلعادة التأمين خالل الفترة من عام  1970الي عام 1977
مديرا إلدارة الحوادث ثم نائب المدير العام لشئون غير البحري ،واسس مكتب
االتصال لندن التابع للشركة المصرية إلعادة التأمين وقام باإلشراف عليه خالل
السنوات المذكورة .
عمل مديرا عاما للشركة العربية الدولية للتأمين التي أصبحت فيما بعد شركة اليانز
مصر وذلك في الفترة من عام 1977حتي عام  ( 1990شركة مشتركة  %35مصري
و% 65اجنبي ) ثم انتخب رئيسا لمجلس إدارة الشركة المذكورة خالل الفترة من عام
 1990الي عام  2000ثم عين مستشارا فنيا للشركة المذكورة بعد قيام شركة
اليانز باالستحواذ عليها خالل الفترة من عام 2000الي عام 2002
مثل جمهورية مصر العربية كعضو مجلس إدارة الشركة اإلفريقية إلعادة التأمين
والذي ساهم في تأسيسها ونجاحها .
انتخب رئيسا لالتحاد المصري للتأمين في الفترة من عام  1995حتي عام 2000
وقام باختيار وتجهيز مقر جديد لالتحاد علي أعلي مستوي وهو المقر الحالي لالتحاد
المصري للتأمين
شارك في تطوير وتحديث قطاع التأمين المصري وإعداده لدخول مرحلة اتفاقية
الجات ومنظمة التجارة العالمية وعمل مع الدكتور محمود محى الدين تحت رئاسة
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير االقتصاد في ذلك الوقت
قام بالتدريس لطلبة الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة وبكلية التجارة
الخارجية جامعة حلوان وأيضا في المعهد العالى للتأمين التابع لوزارة التعليم العالي
وكذلك في معهد اإلدارة الوسطي الخاص بقطاع التأمين
رحم اهلل الفقيد العزيز رحمة واسعة و الهم أسرته وذويه ومحبيه وأسرة التأمين
بالسوق المصري والعربي واإلقليمي الصبر والسلوان

عبد الرؤوف قطب
رئيس االتحاد المصري للتأمين السابق
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تعازى

نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لالتحاد العام
العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم  /محمد عبد اللطيف مراد

العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة  -مصر
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  ،سائلين الله
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لإلتحاد العام
العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم  /شريف الغمراوي

العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتامين
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 لالتحاد بخالص التعازى  ،سائلين الله
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لالتحاد العام
العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم  /أحمد زروق الرئيس

المدير العام لشركة ستار التونسية  -تونس
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  ،سائلين الله
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
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انضمام

شركة تأمينات مغربية
اسم الشركة

Assurances Maghrebia

شركة تأمينات مغربية

سنة التأسيس
رأس املال املدفوع

Year of establishment

1973
45 Million DT

 45مليون دينار تونسي

Mohamed Nabil Al-Sassi

رئيس مجلس االدارة محمد نبيل الساسي
الرئيس التنفيذي
العنوان

El Habib bin Hussein

احلبيب بن حسني

64, rue de Palestine 1002 Tunis

 64شارع فلسطني  1002تونس

Company name
Paid up capital
Chairman
CEO
Address

الهاتف

00 216 71 788 800

P.O.BOX

البريد اإللكتروني

maghrebia@maghrebia.com.tn

Email

املوقع اإللكتروني

www.maghrebia.com.tn

Web site

املدينة والدولة

Tunis

تونس

City & Country

شركة وفا إما أسستانس
اسم الشركة

وفا إما أسستانس

سنة التأسيس
رأس املال املدفوع

Wafa Ima Assistance

Year of establishment

2011
50 million dirhams

 50مليون درهم

Ramses Arroub

رئيس مجلس االدارة رمسيس عروب
نائب رئيس مجلس
اإلدارة
املدير العام
العنوان

Company name

Claude Sarcia

كلود ساريسي

Paid up capital
Chairman
Vice Chairman

General Manager Marie Helen

ماري هيلني جاي
عمارة مركز األعمال الدار البيضاء ،التجزئة
 2جتزئة مندرونة ،سيدي معروف

No.2 Lotissement Mandarona Imm
Casablanca Business Center, Casablanca 20270, Morocco

Address

الهاتف

05 22 58 29 00

tel

البريد اإللكتروني

info@wafaimaassistance.com

Email

املوقع اإللكتروني

https://www.wafaimaassistance.com

Web site

املدينة والدولة
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الدار البيضاء -املغرب

Casablanca -Morocco

City & Country
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انضمام

شركة تأمينات الوفا
اسم الشركة

Wafa Assurance

شركة تأمينات الوفا

سنة التأسيس
رأس املال املدفوع

Company name
Year of establishment

2015
350,000,000 DHS

 350,000,000درهم مغربي

Paid up capital

رئيس مجلس االدارة رمسيس عروب

Ramses Arroub

Chairman

رمسيس عروب

Ramses Arroub

CEO

الرئيس التنفيذي
املدير العام
العنوان

صفاء الغربي  -ادريس مغراوي

Safaa El Gharbi - Driss Maghraoui

General Manager

 1شارع عبد املؤمن  -الدار البيضاء

1- Bd Abdelmoumen - Casablanca

Address

صندوق بريد

20360

Tel

الهاتف

+ 212 5 22 54 55 90

P.O.BOX

البريد اإللكتروني

information.financiere@wafaassurance.co.ma

Email

املوقع االلكتروني

www.wafaassurance.ma

املدينة والدولة

Web site
Casablanca - Morocco

الدار البيضاء  -املغرب

City & Country

شركة الوفاء لتأمينات الحياة
اسم الشركة

شركة الوفاء لتأمينات احلياة

سنة التأسيس
رأس املال املدفوع

WAFA Life Insurance Egypt

العضو املنتدب
العنوان

Year of establishment

2020
150 million pounds

 150مليون جنية مصري

Mohamed Ramsis Arroub

رئيس مجلس اإلدارة محمد رمسيس عروب

Abeer Mohamed Helmy

عبير حلمي
الدور الثالث مبنى ستار كابيتال  - A1سيتي
ستار  -شارع على الرشيد  -مدينة نصر
القاهرة

Company name

3rd Floor - Star Capital A1 - Citystars, Ali Rashed St, Nasr City, Cairo - Egypt

Paid up capital
Chairman
Managing Director
Address

صندوق بريد

20360

Tel

الهاتف

+ 212 5 22 54 55 90

P.O.BOX

املوقع اإللكتروني

www.wafalifeinsurance.com

Web site

املدينة والدولة
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القاهرة  -مصر

Cairo - Egypt

City & Country
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BRIDGING
THE GAP

REACH

TECHNICAL
CAPABILITIES

A LOCAL SCHOOL OF THOUGHT WITH
INTERNATIONAL DIMENSION
UAE

Oman

Bahrain

Kuwait

Saudi Arabia

Qatar

Jordan

Lebanon

Palestine

Syria

Yemen

Sudan

Egypt

Algeria

Malaysia

Pakistan

Non-proﬁt, educational organisation
Internationally recognised certiﬁcations

MENA Operations - Arab Loss Adjusters

East Asia Operations - ALA Independent

Headofﬁce // Dubai - UAE
T: +971 4 262 6629
www.arablossadjusters.com

Headofﬁce // Kuala Lumpur - Malaysia
T: +601 3 218 6557
149 العـــــــــدد
www.alaindependent.com

63

ALA Corporation Ltd. Companies
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منحتونا

الثقـــة

حققنا معًا

األمان

Kuwait - Headquarters

1888444
www.alahleia.com

@ahleiainsurance

