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االفتتاحية
جــرت العــادة فــي كل عــدد أن تكــون االفتتاحيــة بقلــم
األميــن العــام ،وهــذه المــرة كذلــك ســوف ال نحيــد عــن هذه
العــادة لســبب بســيط هــو اســتالمي لألمانــة العامــة منــذ
 ،2019/07/01خلفــا للفاضــل /عبــد الخالــق رؤوف خليــل
الــذي خــدم االتحــاد طيلــة  21ســنة وجعــل منــه صرحــا
قوميــا.
مــع اســتالمي لمنصــب األميــن العــام ،أتوجــه بالشــكر لــكل
أعضــاء مجلــس االتحــاد علــى ثقتهــم بشــخصي المتواضع
وبالبرنامــج الــذي أطمــح لتنفيــذه.
كمــا أتوجــه لــكل األعضــاء وغيــر األعضــاء فــي االتحــاد
وعمــوم الضامنيــن العــرب الذيــن هنأونــي علــى تبوئــي
منصــب األميــن العــام ،أتمنــى أن أكــون عنــد حســن ظــن
الجميــع.
ال يخفــى عليكــم جميعــا أنــه خــال مســيرتي التأمينيــة
وتجوالــي فــي جــل أقطارنــا العربيــة لمســت اإلنجــازات التــي
تحققــت فــي العديــد مــن البلــدان واإلمكانــات والفــرص
المتاحــة لتطــور التأميــن.
بلداننــا العربيــة تزخــر بإمكانيــات هائلــة وأهمهــا عنصــر
الشــباب وبالتالــي أي سياســة أو اســتراتيجية لتطويــر
صناعــة التأميــن أو النمــو يجــب أن تنطلــق مــن هــذا
الواقــع ،خاصــة وان التطــور الرقمــي يهــم الشــباب أكثــر
مــن غيرهــم.
ثنائيــة الشــباب و التطــور الرقمــي هــي مفتــاح أساســي
لولــوج فتــرة العشــرية الثالثــة للقــرن الواحــد والعشــرين.
لهــذا يجــب أن نضــع نصــب أعيننــا أن المعرفــة والتعليــم
وتجديــد تفكيرنــا وطــرق عملنــا ال منــاص منهــم لتحقيــق
أهدافنــا.
علــى مســتوى األمانــة العامــة بحكــم أن االتحــاد مشــروع
قومــي وتجمــع مهنــي يضــم فــي عضويتــه شــركات
عديــدة مــن القطــاع الخــاص والبعــض مــن القطــاع العــام،
فــإن تســييره يكــون علــى أســاس أن المصلحــة والمنفعــة
عامــة لجميــع األعضــاء ولخدمــة التأميــن فــي األقطــار
العربيــة وفــي نفــس الوقــت االتحــاد يجــب أن تكــون إدارتــه
علــى شــاكلة الشــركات الخاصــة المدرجــة تعمــل بأســاليب
الحوكمــة والشــفافية.
وفقنا اهلل جميعا لما فيه خدمة الصالح العام؛
واهلل ولي التوفيق..

شكيبابوزيد
األمنيالعام
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االخبار

املؤتمر العام الثالث
والثالثون

The 33rd GAIF

الجزائر  14 – 11اكتوبر 2020

Algeria from October 11rd - 14rd 2020

يســر االمانــة العامــة لالتحــاد العــام
العربــي للتأميــن إحاطتكــم بانــة
بالتعــاون والتنســيق مــع ســوق التأميــن
الجزائريــة قــد تقــرر عقــد المؤتمــر العــام
الثالــث والثالثــون وذلــك فــي منتصــف
اكتوبــر مــن عــام  ,2020هــذا وســوف يتــم
مناقشــة كافــة الموضوعــات الخاصــة
بالمؤتمــر وســنقوم بموافاتكــم بالموقــع
اإللكترونــي وكافــة التفاصيــل األخــرى
الحقــاً
وحرصــ ًا مـــن األمـانـــة العـامـــة لالتحــاد
علـــى تنظيــــم أجنـــدة أعمـالكـــم  ،فقـــد
ارتــأت إصـــدار هـــذا التعميـــم المبدئـــي
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مقال
األمين العام

األســـواق العربــيـــة
الوضــــع الحالــــي  ..وآفـــاق التطــــور
*تاريخيــ ًا :تأسست األسواق العربية بطرق مختلفــة
 1904تأســيس االهليــة المصريــة كأول شــركة عربيــة وجــاءت
مصــر للتأميــن بعدهــا كمشــروع وطنــي علــى يــد طلعــت حــرب .
خــال فتــرة االســتعمار األغلبيــة العظمــى مــن الشــركات كانــت
فروعــ ًا للشــركات األجنبيــة .
فــي عــام  1947وقبــل النكبــة  ،تأسسســت شــركة التأميــن
العربيــة كفــرع وطنــي  ،أضطــر لالنتقــال إلــى بيــروت والعمــل
منهــا فــي العديــد مــن األقطــار العربيــة .
شــهدت نهايــة الخمســينات وبدايــة الســتينات ميــاد شــركات
رائــدة كاإلعــادة المصريــة وتلتهــا بعــد ذلــك االعــادات المغربيــة
والعراقيــة .
في نفس السياق شهدت الخمسينات والستينات موجتين:
الموجة األولى :تأميم الشركات األجنبية لتصبح وطنية .
الموجــة الثانيــة  :تأســيس شــركات وطنيــة برأســمال وطنــي فــي
العديــد مــن البلــدان .
خــال الســبعينات والثمانينــات ،تأسســت شــركات وطنيــة
فــي بلــدان الخليــج العربــي وشــركات إعــادة كأريــج والجزائريــة
واالعــادة العربيــة والتونســية .
أواخــر التســعينات وبدايــة االلفيــة  ،شــهدنا بــروزا واضحــ ًا
للشــركات الجديــدة ولكــن بصيغــة تكافليــــة.
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*المشهـــد الحالــي
 عــدد الشــركات فــي البلــدان العربيــة يناهــز الـــ  ،535مــا عــدافــروع الشــركات األجنبيــة التــي تنشــط أساســ ًا فــي الخليــج.
أغلبيــة رأســمال الشــركات وطنيــة ،مــع وجــود مكثــف لبعــض
الشــركات العالميــة كشــركاء فــي الشــركات الوطنيــة فــي الخليــج
والمغرب أساســــ ًا.
مــن الناحيــة التنظيميــة  ،كل األســواق لهــا هيئــات رقابيــة محكمة
التنظيــم كانــت وال تــزال تســن قوانيــن وتفــرض معاييــر ســاهمت
فــي تنظيم األســواق وإخضاعهــا لمعاييــــر الشــفافية والمالءة.
تنــاهــــز أقســاط التأميــن 36مليــار دوالر وتســتحوذ  3أســواق
علــى  % 75مــن األقســاط ( االمــارات ( ،)12الســعودية ()11
والمغــرب(.)4
لكــن التفــاوت ليــس فقــط علــى مســتوى االقســاط  ،بــل علــى
نســبة أقســاط التأميــن للناتــج الخـــــام .
 بحكــم طبيعــة مداخيلهــا النفطيــة المرتفعــةتبقــى نســبة االقســاط للناتــج القومــى
الخـــــام منخفضــــــــة فــى دول الخليـــــــج (
حوالــى  ) 8%فــى حيــن ترتفــع هــذه النســبة إلى

شكيبابوزيد
األمنيالعام

األس ــواق العرب ـي ــة
الوضـ ــع الحالـ ــي  ..وآف ــاق التطـ ــور
 % 3.4فــى المغــرب ولبنـــــان  ،والســبب هــو ديناميكيــة
األســواق والشــركات فــى وقــت يظــل الناتــج القومــى
الخــام ضعيفــ ًا نســبي ًا .
لكــن مــا يميــز أســواقنا العربيــة هــو ضعــف اإلنفــاق
الفــردى علــى التأميــن  ،نظــراً الن أغلبيــة األقســاط تأتــى
مــن تأمينــات الســيارات والطبــي والتأمينــات اإلجباريــة ،
فــى حيــن ال نشــهد تطــوراً ملحوظـ ًا لتأمينــات الحيــاة إال
فــى اإلمــارات  ،لبنــان والمغــرب .
*المنافســة
مــا يميــز األســواق العربيــة هــو حــدة المنافســة مــا
بيــن الشــركات  ،إذا أخذنــا اإلمــارات علــى ســبيل المثــال
 ،نجــد ان  62شــركة تتنافــس علــى  12مليــار دوالر  ،وإذا
اخذنــا بعيــن اإلعتبــار نســبة التمركــز العاليــة لــدى خمس
شــركات رئيســية  ،نجــد ان كل الشــركات متوســطة
الحجــم أو صغيــرة  ،وهــذا ال يســاعدها فــى الرفــع مــن
إحتفاظهــا أو اإلتفــاق علــى الرقمنــة Digitalization
والتحديــث  ، Innovationفــى لبنــان مثــ ً
ا تتنافــس 53
شــركة علــــــى  2مليــار دوالر  ،وهــذا يحــد مــن قدرتهــا
علــى تطويــر برامــج تأمينيــة أو اإلســتثمار فــى برامــج
معلوماتيــة أو فــى الرقمنــة . Digitalization
* اإلعتماد على التأمينات اإلجبارية
تاريخيـ ًا إرتبــط التأميــن بالســيارات ( المســؤولية المدنية
) أساس ـ ًا وكل األخطــار التــى تفــرض مــن طــرف الجهــات
الرقابيــة أو المعــارف  ،وهــذا لــم يشــجع علــى تنميــة
الثقافــة التأمينيــة المبنيــة علــى اإلحســاس بالخطــر
واإلســتعداد لهــا عــن طريــق التأميــن .
* إرتباط التأمين باإلنفاق الحكومي
هــذا اإلرتبــاط مــرده إلــى مــا ســبق عــن ثقافــة التأميــن
اإلجبــارى وكــون ان المواطــن لــم يتعــود علــى شــراء
وثائــق التأميــن إال مكرهــا حيــث خلــق هــذا إحساســا
بــأن التأميــن يشــبه الضريبــة .
أضــف إلــى هــذا أن الربيــع النفطــي فــي العديــد مــن
البلــدان جعــل جــزءاً كبيــرا مــن األقســاط يتأثــر بالنفقــات
الحكوميــة علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة الن المســتثمر
األهــم فــي بلداننــا كان واليــزال هــو الدولــة.
* آفــــاق التطـــور
ممــا ســبق ،يمكــن أن تظهــر الصــورة قاتمــة إلــى حــد
مــا لكــن بالنظــر إلــى جملــة مــن المعطيــات يمكــن أن
نســتنتج خالصــات إيجابيــة وأفاقـــــ ًا واعــدة .
بالنظــر إلــى التركيبــة الديموغرافيــة فــي بلداننــا تبقــى
شــريحة الشــباب هــي االهــم وهــي التــي ولجت أو ســتلج
ســوق العمــل  ،وبالتالــي ســتكون فــي وارد شــراء وثائــق
التأميــن علــى الســيارات وعلــى المنــازل والحيــاة .

إتســاع شــريحة الطبقــة الوســطى وزيــادة أعدادهــا
وهــي التــي تســتهلك التأميــن فــي مرحلــة بروزهــا
وإرتقائهــا الســلم الوظيفــي واالجتماعــي .
الزالــت البلــدان العربيــة فــي أمــس الحاجــة إلــى العديــد
مــن التغطيــات لتــدارك الهــوة مــا بيــن الممتلــكات
والمســؤوليات مــن جهــة  ،واإلخطــار المؤمنــة مــن جهــة
ثانيــة .
 4إجباريــة التأميــن كأحــد روافــد التأميــن ستستمــــرفــى الرفــع مــن أقســاط التأميــن وخاصــة الصحــي
والمســؤوليات والممتلــكات التــى يرتادهــا العمــــوم .
 5زيــادة الطلــب علــى تأمينــات الحيــاة واإلدخــار كنتيجــةإلدراك أهميــة اإلســتعداد للتقاعــد ولحمايــة األســــر مــن
اآلثـــــار المترتبة عن الوفــــاة .
 6اإلهتمــام المتزايــد بالتكافــل والتأميــن المتناهــيالصغــــر والــذي ســيأتي أكلــه بعــد ســنوات مــن جــذب
لعمــاء جــدد علــى التأميــن .
 إن نســبة التأميــن فــى الناتــج القومي الخام ومتوســطاإلنفــاق الفــردي علــى التأميــن وإن كانــت ضعيفتــان
فهمــا تمثــان تحديــات وفــى نفــس الوقــت فــرص وجــب
إســتثمارها  ،خاصــة وان المخاطــر تعقــدت وأصبحــت
تشــكل عبئــــ ًا علــى الحكومــات والشــركات  ،وبالتالــى
وجــب التحــوط والحمايــة منهــا عــن طريــق التأميــن ؛
 كمــا ان الهــوة مــا بيــن األخطــار بصفــة عامــة والمبالــغالمؤمنــة (  )protection Gapشاســعة جــداً وتقتضــي
منــا كمهنييــن ان نجــد الحلــول التأمينيــة للحمايــة مــن
الكــوارث ومــن أعمــال العنــف ومــن مخاطــر القرصنــة
اإللكترونيــة  ،وكلهــا أخطــار تفاقمــت بفعــل التغييــر
المناخــي والتطــور التكنولوجــي وزيــادة الحــركات
اإلحتجاجيــة والتمــرد ووتيــرة الحــروب الداخليــة .
 كمــا انــه ال يجــب ان يغفــــل عــن ذهننــا ان شــرائح كبيرةمــن مجتمعاتنــا تــرزح تحــت خــط الفقــر ولــم تصــل إلــى
مرحلــة اإلســتفادة مــن التغطيــات التأمينيــة وخاصــة
الصحيــة منهــا والتأميــن علــى ممتلكاتهــا المتواضعــة ،
لــذا مــن واجبنــا كمؤمنيــن أن نضــع اإلعتبــارات الســابقة
نصــب أعيننــا ونعمــل مــن أجــل إيجــاد حلــول لهــــــا .
خالصـــة :
قطــاع التأميــن فــى بلداننــا العربيــة رغــم كل العقبــات
والممارســات التــى تعتــرض طريقــه عــرف نمــواً
مضطــرداً فــى الســنوات األخيــرة  ،لكــن هــذا ال يعنــى أننــا
فــى نهايــة المطــاف  ،بــل علــى
العكــس هنــاك تحديــات وجــب
إعتبارهــا ذهبيــة وإســتثمارها
لخدمــة شــركاتنا وأسواقنــــا ،
واألهــم مــن ذلــك مجتمعاتنــــا.
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MENA:Region has started its most
favourable demographic period

The most favourable demographic
dividend period for MENA will be
between 2018 and 2040, when an
unprecedentedly large proportion
of its population will transition into
their most productive years and the
dependency ratio is predicted to be
lowest.
This temporary lowering of the
dependency ratio of the population
has the potential to increase shared
wealth and facilitate an expansion of
opportunities for all – but only under
certain conditions, says Unicef in its

report “MENA Generation 2030”.
Children and young people (aged
0-24 years) in MENA currently
account for nearly half of the region’s
population and have the potential to
become agents of change, acting
for a more prosperous and stable
future and playing their part in
reaping the demographic dividend.
But unleashing
this potential
requires urgent
and significant
investment to
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create opportunities for meaningful
learning, social engagement and
work, all of which are currently
limited, particularly for young women
and the most vulnerable.
Due to a rapidly growing elderly
population across the region, the
window of opportunity to benefit
from the demographic dividend will
begin to close in the second half of
the century, the report says.
The problem
A favourable age structure is
essential. Other prerequisites for
realising a demographic dividend
include political and social stability;
inclusive and equitable economic
and social policies; and expanded
employment opportunities.
•
Political and social instability
The cost of conflict and violence
in MENA is enormous and exposes
children, adolescents and youth to
the risk of death and injury; violence
at home and school; lack of access
to education; uncertainty and loss
of investment, especially in human
capital. These and other factors
contribute to the region achieving
the world’s lowest level of youth
civic engagement – a key driver of
instability in its own right.
•
Inequitable economic and social
policies
Most countries in the region continue
to marginalise adolescents and
youth, particularly
young
women,
the poor, refugees
and those living
with
disabilities.
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Overlapping deprivations in the areas
of health, protection and education
severely compromise the ability of
adolescents and youth to reach their
full potential and become productive
members of society and the economy.
•
Limited employment opportunities
Youth unemployment in the region
is currently the highest in the world.
Education systems are failing to
prepare adolescents and youth for
the workplace, and markets are not
generating urgently needed jobs.
The report says that adolescents and
youth across MENA feel a sense of
disillusionment, and frustration at the
many barriers they face to effective
learning and engagement with their
communities and the workplace.
•
The solution
Yet participatory research reveals
that these same adolescents and
youth remain hopeful that their reality
will change and are keen to engage
positively in changing that reality.
It is vital that all governments,
donors, practitioners, United Nations
agencies and those with an interest
in the future of the region play their
part in fulfilling these hopes. Urgent
policy actions are needed, says the
report. Priorities will be determined
by each country’s age structure,
depending on whether they are at the
pre-dividend, early-dividend or latedividend stage.
•
Reference
https://www.meinsurancereview.com/News/
View-NewsLetter-Article/id/48118/Type/
MiddleEast/MENA-Region-has-started-itsmost-favourable-demographic-period
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الحل الفرنسي الخطار الكوارث الطبيعية
محاضرة للسيد برتراند البيالوي  Bertrand Labelloyالرئيس التنفيذي
لشركة  CCRالفرنسية

قسم المحاضر عرضه إلى خمسة أجزاء:
 -1مشكلة الفجوة التأمينية protection gap
 -2التعــرض الفرنســي للمخاطــر الطبيعيــة French
Exposure
 -3الحل الفرنسي
 -4الخبرة في مجال «نمذجة « المخاطر Risk Modelling
 -5تحــدي الوقايــة مــن االخطــار
الطبيعيــة Risk preventio
 -1الفجوة التأمينية
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المشــكلة ال تكمــن فــي الطاقــات
التأمينيــة لتغطيــة « المخاطــر

الطبيعيــة « ،وال فــي تقييــم االخطــار أو عــدم معرفتهــا،
لكــن المشــكلة تظــل مطروحــة بحيــث أن كل مــا حلــت
كارثــة إال وإكتشــفنا أن التغطيــة التأمينيــة ال تكفــي لجبــر
الضــرر فأيــن يكمــن الخلــل؟
المعضلــة األساســية تكمــن فــي تمركــز المخاطــر فــي
مناطــق بعينهــا؛ فــي فرنســا تتمركــز المخاطــر فــي الجنــوب
الشــرقي علــى الســاحل األزوردي.
كيفية مواجهة مخاطر المخاطر الطبيعية:
هنــاك فــي العديــد مــن البلــدان حلــول أوجدتهــا الحكومــة
فــي غالــب األحيــان بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ،وفــي
بعــض الحــاالت هنــاك صناديــق لمواجهــة هــذه االخطــار؛
وفــي حــاالت أخــري تتكفــل شــركات التأميــن بالتأميــن ضــد
هــذه االخطــار ( أســتراليا).
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 -2المخاطر الطبيعية التي يتعرض اليها التراب الفرنسي
French exposure
يمكــن ان نقــول ان فرنســا بمــا فيهــا مــن أقاليــم مــا وراء
البحــار معرضــة لكافــة أنــواع المخاطــر مــن فيضانــات
وزالزل وجفــاف وأعاصيــر وتســونامي
 -3الحل الفرنسي لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية
هناك نوعين من الحلول
حــل تأمينــي صــرف وهــو الــذي يشــمل أساســا العواصــف
المطريــة ،عواقــب تســاقط الثلــوج والبــرد.
مخاطر تقتضي نظام تعويضات بمساهمة الدولة
وهــذه المخاطــر تعتبــر وطنيــة كالــزالزل واالعاصيــر ..إلــخ،
أو مخاطــر الجفــاف.
مــن الناحيــة القانونيــة ،وقعــت  CCRمــع الحكومــة
الفرنســية اتفاقــا بموجبــه تتولــى األولــى تغطيــة المخاطــر
لحســاب الدولــة الفرنســية.
هــذه النمــوذج إنبنــى علــى شــراكة مــا بيــن القطاعيــن العام
والخــاص ،وليــس فيــه ضــرورة للجــوء إلــى إعــادة التأميــن،
كمــا ان المركزيــة الفرنســية تتولــى عمليــة التســعير،
وتشــمل التغطيــة جميــع بوالــص تأمينــات الممتلــكات
التــي تصدرهــا الشــركات الفرنســية مــع تخفيــض لتحفيــز
المؤمــن لهــم علــى أخــذ تدابيــر للوقايــة مــن الحــوادث.

وهــذا النمــوذج جعــل هــذه التغطيــات منتشــرة جــدا ،كمــا
أن ضمانــة الدولــة تعطــي للنمــوذج اســتمراية ورؤيــة
مســتقبلية علــى المــدى البعيــد.
ويشــمل النمــوذج تفاصيــل دقيقــة عــن االخطــار المغطــاة
والتكاليــف المشــمولة بالتغطيــة كالســيارات مثــا أو
تكاليــف إزالــة التلــوث وبعــض التكاليــف الغيــر مباشــرة.
فــي النمــوذج الفرنســي شــركات التأميــن تعــوض المؤمــن
لهــم وتتحمــل  CCRفــي المتوســط 50%مــن الكلفــة
االجماليــة ،كمــا أن النظــام يســهل عمليــة التعويــض
بمجــرد اإلعــان الرســمي عــن حالــة الكارثــة الطبيعيــة.
علــى مســتوى إعــادة التأميــن بيــن الشــركة المباشــرة
وشــركة  CCRهنــاك اتفاقيــة نســبية Quota shareبحــدود
 50%والباقــي يتــوزع مــا بيــن النســبة التــي تحتفــظ بهــا
الشــركة المباشــرة واتفاقيــة غيــر نســبية  stop loss؛ كمــا
equalization
أن  CCRتكــون احتياطــات reserve
لمجابهــة المخاطــر ومقابــل ضمــان الدولــة الفرنســية ،
تدفــع  CCRالضرائــب واالربــاح الرأســمالية للدولــة.
فــي ســنة  ،2018كان عــدد الممتلــكات المؤمنــة 92.9
مليــون مقابــل  1.67بليــون يورو
كأقســاط مخاطــر طبيعيــة  ،تــم
تعويــض ب  920مليــون يــورو
عــن الفيضانــات وكان دعــم
الدولــة فــي حــدود  850مليــون
يــورو.
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وفــي المقابــل كانــت المخاطــر الكبــرى
المغطــاة  Exposure 23.9بليــون يــورو
فــي حالــة فيضانــات نهــر الســين فــي
باريــس كحــد أقصــى
 - 4الخبرة في نمذجة المخاطر
تتطلــب نمذجة المخاطــرrisk modelling
مجموعــة مــن التخصصــات فــي العديــد
مــن المجــاالت تتعــدى التأميــن لتشــمل
مهندســين فــي مجــال الميــاه ،الزراعــة
 ،الــزالزل ،أكتوريين..إلــخ .كمــا أن CCR
تتعامــل مــع األرصــاد الجويــة ومعهــد
الجيولوجيــا الوطنــي مــن أجــل إعــداد
نمــاذج للفيضانــات واالعاصيــر ومواســم
الجفــاف.
فــي فتــرة ال تتجــاوز أربعــة أيــام تكــون
 CCRقــادرة علــى إعطــاء تقييــم أولــي
لإلعصــار وتقديــر قيمــة االحتياطــات
الواجــب رصدهــا لمواجهــة المطالبــات.
كمــا أن الخبــرة فــي مجــال «نمذجــة المخاطــر» تمكــن  CCRمــن تســعير المخاطــر
المســتقبلية بنــاء علــى التجربــة التاريخيــة  Historicalو  Exposure stochasticأو التعرض
العشــوائي.
 - 5تحدي الوقاية من االخطار الطبيعية
ســيكون للتأثيــرات المناخيــة اثــارا بالغــا
علــى مســتوى عــدد الكــوارث وتأثيرهــا
المباشــر وبالتالــي ســتنعكس ســليبا
علــى نتائــج المعيديــن وخاصــة CCR
نظــرا لتخصصهــا فــي مجــال الكــوارث؛
وتحضيــرا لهــذه التغيــرات المرتقبــة
فرضــت الحكومــة علــى البلديــات
برنامجــا اجباريــا للتنظيــم المدنــي للحــد
مــن البنــاء المعــرض للفيضانــات؛
هــذا البرنامــج مكــن مــن الحــد مــن
وتيــرة المخاطــر بنســبة  70% - 65%فــي
المناطــق المغطــاة بالبرامــج الحكوميــة.
منــذ  1995صرفــت الدولــة  2بليــون
يــورو علــى  900عمليــة تمويــل  ،وكان
اكثــر مبلــغ هــو  50مليــون يــورو انفــق
علــى إعصــار .xentia
كمــا أن التحــدي يكمن فــي انتقــاء وتقدير
أمثــل إســتثمار فــي مجــال الوقايــة
واســتعمال الخدمــات والتكنولوجيــا
األكثــر حداثــة.
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البحوث

هيئة التأمني تصدر التقرير السنوي لنشاط
قطاع التأمني يف دولة االمارات لعام 2018
أصــدرت هيئــة التأميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة التقريــر الســنوي لنشــاط قطــاع التأميــن فــي
دولــة االمــارات لعــام  2018والصــادر عــن هيئــة التأميــن،
والــذي يرصــد أهــم انجــازات هــذا القطــاع الهــام والتطــور
الــذي حققــه خــال العــام الماضــي.
وتوقــع معالــي المهنــدس ســلطان بــن ســعيد المنصــوري
وزيــر االقتصــاد رئيــس مجلــس إدارة هيئــة التأميــن فــي
مقدمــة التقريــر أن تشــهد ســوق
التأميــن اإلماراتيــة زيــادة كبيــرة
فــي الســنوات المقبلــة نتيجــة
التنميــة االقتصاديــة المســتدامة.
ولفــت معاليــه إلــى أن اإلمكانــات
الكبيــرة التــي تزخــر بهــا دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،والتــي
تســاعد علــى تأديــة قطــاع التأميــن
دوراً كبيــراً ورياديــ ًا فــي المنطقــة
العربيــة.
وبيّــن معاليــه أن حجــم األقســاط
المكتتبــة لجميــع فــروع التأميــن
بلــغ خــال عــام  2018مــا مجموعــه
( )43.7مليــار درهــم.
وأضــاف :أن مــا يؤكــد أهميــة هــذا
القطــاع ودوره الحيــوي بالنســبة
لالقتــــــصاد الوطنــي هــو حجــم
األمــوال المستثـــــــمرة فيـــــــــه التــي
بـــــلغت ( )63.6مليــــــــار درهــم فــي نهاية
عــام  ،2018فيمــا بلغــت حقــوق المســاهمين
فــي شــركات التأميــن الوطنيـــــــــة ( )20.5مليــار
درهــم.
بــدوره قــال ســعادة إبراهيــم عبيــد الزعابــي مديــر عــام
هيئــة التأميــن إن الجهــود المتواصلــة التــي تقــوم بهــا
هيئــة التأميــن تدعــم فــرص نمــو قطــاع التأميــن بالدولــة
وتحفزهــا بشــكل كبيــر.
وأكــد علــى اســتمرار اســتكمال اصــدار القوانيــن التــي تعــزز
القاعــدة التشــريعية لتنظيــم قطــاع التأميــن وتطويــر أداء
ســوق التأميــن المحليــة والكيانــات العاملــة فيهــا علــى
أســس قانونيــة وفنيــة وماليــة متينــة ،وزيــادة تنافســية
القطــاع علــى المســتويين
اإلقليمــي والدولــي وفقـ ًا ألفضــل
الممارســات العالميــة.
وأضــاف أن الهيئــة تعمــل حاليــ ًا
علــى عــدة مشــاريع تهــدف
إلــى تعزيــز دور قطــاع التأميــن

وتنميتــه وفــق آليــات التكنولوجيــا الرقابيــة ،منهــا مشــروع
االنتقــال الــى الجيــل القــادم مــن الرقابــة علــى قطــاع
التأميــن مــن خــال إعــداد منصــة اإلشــراف الرقميــة والربط
االلكترونــي مــع شــركات التأميــن والمهــن المرتبطــة بــه.
وبيّــن أن ســوق االمــارات يتصــدر أســواق الــدول العربيــة
وشــمال أفريقيــا  MENAمــن حيــث األقســاط المكتتبــة
خــال الـــ  10أعــوام الســابقة ،فيمــا تشــير التقاريــر العالمية
إلــى التحســن الملحــوظ فــي
ترتيــب الدولــة عالميــ ًا علــى مــدار
الســنوات الخمــس األخيــرة مــن
حيــث إجمالــي أقســاط التأميــن
المكتتبــة ليصــل إلــى ( )36عــام
 2017مقارنــة بـــالمرتبة ( )44عــام
 ،2013فيمــا وصــل ترتيــب الدولــة
مــن حيــث انتشــار التأميــن إلــى المرتبة
( )42عــام  2017مقارنــة بالمرتبــة ()64
عــام .2013
وأشــار مديــر عــام هيئــة التأميــن
فــي دولــة االمــارات إلــى تنامــي دور
قطــاع التكافل فــي صناعــة التأمين
بالدولــة ،إذ بلــغ اجمالــي األقســاط
المكتتبــة مــن قبــل جميــع شــركات
التاميــن التكافلــي العاملــة فــي
الدولــة ( )4.4مليــار درهــم عــام 2018
بزيــادة نســبتها ( )4%عــن عــام ،2017
فيمــا بلغــت نســبة األقســاط المكتتبــة
مــن قبــل جميــع شــركات التاميــن التكافلي
( )16%الــى اجمالــي األقســاط المكتتبــة مــن
قبــل شــركات التأميــن التقليــدي الوطنيــة عــام
.2018

43.7
مليار درهم
األقساط
المكتتبة
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المؤشرات المالية والتأمينية
أظهــرت البيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي أن قطــاع
األنشــطة الماليــة والتأميــن قــد حققــا معــ ًا نســبة
مســاهمة بلغــت  9.2%فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
باألســعار الجاريــة عــام  2018بمعــدل نمــو بلــغ  4.5%عــن
عــام  ،2017فيمــا بلغــت مســاهمة اجمالــي األقســاط
المكتتبــة فــي الناتــج المحلــى اإلجمالــي  GDPلعــام 2018
مــا نســبته ( ،)%3ومــن المتوقــع اســتمرار النمــو عــام ،2019
بمــا يــوازى نســبة النمــو فــي الناتــج المحلــى اإلجمالــي
للعــام الجــاري.

البحوث
حجم نشاط سوق التأمين في االمارات
بلــغ اجمالــي األقســاط المكتتبــة خــال عــام  2018مــا
مجموعــه ( )43.7مليــار درهــم .إذ بلغــت حصــة الشــركات
الوطنيــة مــن اجمالــي األقســاط المكتتبــة ( )%63وبقيمــة
وصلــت إلــى ( )27.683مليــار درهــم ،فيمــا بلغــت حصــة
الشــركات األجنبيــة ( )%37وبقيمــة بلغــت ( )16.036مليــار
درهــم.
وبلــغ اجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي جميــع فــروع
الممتلــكات
تأمينــات
والمســؤوليات ( )15.1مليــار
درهــم ،منهــا ( )11.3مليــار
درهــم وبنســبة ( )%74.6حصــة
الشــركات الوطنيــة ،و()3.8
مليــار درهــم وبنســبة ()25.4%
وحصــة الشــركات األجنبيــة
منهــا .
فيمــا بلــغ اجمالــي األقســاط
المكتتبــة فــي جميــع فــروع تأميــن
األشــخاص وعمليــات تكويــن
األمــوال مــا مجموعــه ( )9.5مليــار
درهــم ،بلغــت حصــة الشــركات
الوطنيــة منهــا ( )2.2مليــار
درهــم وبنســبة ( ،)23.2%وحصــة
الشــركات األجنبيــة منهــا ()7.3
مليــار درهــم وبنســبة (.)76.8%
فــي حيــن بلــغ اجمالــي األقســاط
المكتتبــة فــي فــرع التأميــن الصحــي
مــا مجموعــه ( )19.1مليــار درهــم،
بلغــت حصــة الشــركات الوطنيــة
منهــا ( )14.2مليــار درهــم وبنســبة
( ،)74.4%وحصــة الشــركات األجنبيــة ()4.9
مليــار درهــم وبنســبة (.)25.6%
وبلغــت النســبة العامــة لالحتفــاظ باألقســاط لقطــاع
التأميــن فــي الدولــة عــام  2018مــا نســبته ( )62.8%مقارنــة
بـــ ( )62.1%عــام .2017

االستثمارات
بلــغ حجــم األمــوال المســتثمرة فــي القطــاع لعــام  2018مــا
مجموعــه ( )63.6مليــار درهــم مقارنــة بمــا قيمتــه ()60.7
مليــار درهــم عــام  2017وبزيــادة قيمتهــا ( )2.9مليــار درهــم
وبنســبة (.)5%
وتتميــز محافــظ الشــركات االســتثمارية بالتنــوع وتوزيــع
المخاطــر فــي مختلــف الفئــات االســتثمارية ،المتناســبة مــع
التعليمــات الماليــة لشــركات التأميــن الصــادرة عــن الهيئــة
والتــي نظمــت كافــة األحــكام
المتعلقــة بقواعــد وأســس
وحــدود االســتثمارات.
واســتطاع القطــاع تحقيــق
تقــدم إيجابــي فــي إدارة األصول
المســتثمرة تتوافــق مــع طبيعة
والتعويضــات
االلتزامــات
الناتجــة عــن أعمــال التأميــن ،ويظهــر
ذلــك فــي نســبة االســتثمارات
العقاريــة التــي كانــت تشــكل
الحصــة األكبــر مــن اســتثمارات
الشــركات الوطنيــة ،والتــي
بــدأت باالنخفــاض مــع قيــام
الشــركات بتوزيــع اســتثماراتها
نحــو اســتثمارات ذات ســيولة
أعلــى ،وايــرادات أكثــر دوريــة
تتماشــى بشــكل أكبــر مــع
طبيعــة االلتزامــات التأمينيــة،
وذلــك بمــا ينســجم مــع التعليمــات
الماليــة الصــادرة مــن الهيئــة فــي
هــذا الشــأن.

63.9
مليار

درهم

االستثمارات

ارتفاع أقساط التأمين التكافلي
تشــير المؤشــرات إلــى تنامــي دور قطــاع التكافــل فــي
صناعــة التأميــن بالدولــة ،إذ بلــغ اجمالــي األقســاط
المكتتبــة مــن قبــل جميــع شــركات التاميــن التكافلــي
العاملــة فــي الدولــة عــام  2018مــا مجموعــه ( )4.4مليــار
درهــم مقارنــة بمــا مجموعــه ( )4.2مليــار درهــم لعــام 2017
وبزيــادة مقدارهــا ( )170مليــون درهــم وبنســبة (.)4%
كمــا بلغــت نســبة اجمالــي األقســاط المكتتبــة مــن قبــل
جميــع شــركات التاميــن التكافلــي العاملــة فــي الدولــة
لعــام  2018الــى اجمالــي األقســاط المكتتبــة مــن قبــل
شــركات التأميــن التقليــدي الوطنيــة ( ،)16%فيمــا بلغــت
نســبة اجمالــي األقســاط المكتتبــة مــن قبــل جميــع
شــركات التاميــن التكافلــي العاملــة فــي الدولــة عــام 2018
الــى اجمالــي األقســاط المكتتبــة مــن قبــل كافــة شــركات
التأميــن العاملــة فــي القطــاع مــا نســبته (.)10.1%

أعداد الشركات
بلــغ عــدد شــركات التأميــن العاملــة فــي الدولــة ()62
شــركة ،منهــا ( )35شــركة تأمين وطنيــة )27( ،شــركة تأمين
أجنبيــة .وبلــغ عــدد الشــركات التــي تــزاول جميــع فــروع
التأميــن (تأميــن األشــخاص وعمليــات تكويــن األمــوال،
وتأميــن الممتلــكات وتأميــن المســؤوليات) مــا مجموعــه
( )15شــركة وطنيــة ،و( )2شــركة أجنبيــة ،وعــدد الشــركات
التــي تــزاول فــروع تأميــن الممتلــكات وتأميــن المســؤوليات
فقــط ( )15شــركة وطنيــة و( )17شــركة أجنبيــة ،وعــدد
شــركات التأميــن التــي تــزاول تأميــن األشــخاص وعمليــات
تكويــن األمــوال فقــط ( )3شــركات وطنيــة و( )9شــركات
أجنبيــة ،فــي حيــن بلــغ عــدد الشــركات التــي تــزاول تأميــن
ائتمــان الصــادرات شــركة وطنيــة واحــدة ،فيمــا بلــغ عــدد
شــركات التأميــن التكافلــي والتــي جميعهــا شــركات وطنية
( )12شــركة.
وبلــغ عــدد وســطاء التأميــن
( )163وســيط ًا ،وعــدد وكالء
التأميــن ( )20وكيــ ً
ا ،وعــدد
استشــاري التأميــن () 25
استشــاريا ،وعــدد خبــراء
الكشــف وتقديــر االضــرار( ) 62
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خبيــر ،وعــدد االكتوارييــن (  ) 48اكتواريــا ،وعــدد شــركات الوطنيــة مــا مجموعــه ( )1.1مليــار درهــم ،فيما بلغــت قيمة
األربــاح الناتجــة عــن االعمــال التأمينيــة للشــركات األجنبيــة
إدارة مطالبــات التأميــن الصحــي ( ) 26شــركة.
( )2.9مليــار درهــم ،وبلغــت صافــي العمــوالت المدفوعــة
للشــركات الوطنيــة ( )0.8مليــار درهــم ،فيمــا بلغــت لفــروع
المخصصــات
حجــم
الشــركات األجنبيــة ()1.5
الفنيــة لشــركات التأميــن
مليــار درهــم ،فيمــا بلغــت
إجمالــي
بلــغ
شركات
أقساط
ارتفاع
المصاريــف العموميــة
المخصصــات الفنيــة فــي
للشــركات الوطنيــة ()2.1
القطــاع لعــام  2018مــا
التأمين التكافلي إلى
مليــار درهــم ،ولفــروع
مجموعــه ( )61.1مليــار
الشــركات األجنبيــة ()1.1
درهــم مقارنــة بـــ ()62.6
 4.4مليار درهم
مليــار درهــم.
مليــار درهــم عــام .2017
المخصــص
وشــكل
الحســابي أعلــى نســبة بلغــت ( )45.6%ثــم جــاء مخصــص إنجازات هيئة التأمين
المطالبــات تحــت التســوية فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة أظهــر التقريــر الســنوي لنشــاط قطــاع التأميــن فــي
( ،)23%ثــم مخصــص األقســاط غيــر المكتســبة بنســبة دولــة االمــارات لعــام  2018أن هيئــة التأميــن العديــد مــن
اإلنجــازات التــي مــن شــأنها االرتقــاء بقطــاع التأميــن فــي
( .)22.3%
دولــة االمــارات العربيــة المتحدة وعلــى مختلــف الجوانب ،إذ
يعتبــر التطــورات التشــريعية تعــد أبرز تلــك االنجــازات والتي
المركز المالي
ارتفــع اجمالــي موجــودات كافــة شــركات التأميــن العاملــة حرصــت هيئــة التأميــن مــن خاللهــا علــى اســتكمال إصــدار
فــي القطــاع فــي نهايــة عــام  2018ليصــل الــى ( )105.3التشــريعات المنظمــة لقطــاع التأميــن بمــا يكفــل توفيــر
مليــار درهــم ،بلغــت حصــة الشــركات الوطنيــة منهــا المنــاخ المالئــم لتطويــره ولتعزيــز دور صناعــة التأميــن
( )61%مقارنــة بـــ ( )103.9مليــار درهــم عــام  ،2017وبزيــادة فــي ضمــان األشــخاص والممتلــكات والمســؤوليات ضــد
فــي قيمــة الموجــودات بلــغ مقدارهــا ( )1.4مليــار درهــم المخاطــر لحمايــة االقتصــاد الوطنــي.
وتــم خــال عــام  2018اصــدار القانــون االتحــادي رقــم 3
وبنســبة (.)1.3%
وتمثــل إجمالــي الموجــودات المســتثمرة عــام  2018أعلــى لســنة  2018بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي
نســبة مــن إجمالــي الموجــودات ،إذ بلغــت ( )60.4%يليهــا رقــم  6لســنة  2007فــي شــأن إنشــاء هيئــة التأميــن
مســتردات إعــادة التأميــن بنســبة ( )17.2%يليهــا جملــة وتنظيــم أعمالــه .وتضمنــت التعديــات إمكانيــة قيــام
الهيئــة بإنشــاء صناديــق تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة
ذمــم التأميــن وإعــادة التأميــن المدينــة بنســبة (.)9.3%
علــى صعيــد المطلوبــات ،ارتفــع اجمالــي مطلوبــات كافــة المســتقلة ألغــراض حمايــة األشــخاص وتعويضهــم فــي
شــركات التأميــن العاملــة فــي القطــاع فــي نهايــة عــام حــاالت معينــة يقررهــا مجلــس اإلدارة ،و تشــكيل لجــان
لتســوية وحــل المنازعــات التأمينيــة وإعطائهــا صفــة
 2018ليصــل الــى ( )80.8مليــار درهــم .
وارتفــع اجمالــي حقــوق الملكيــة لكافــة شــركات التأميــن اإللزاميــة ،مــع إمكانيــة بالطعــن باألحــكام الصــادرة عنهــا
العاملــة فــي القطــاع فــي نهايــة عــام  2018ليصــل الــى أمــام المحاكــم االبتدائيــة.
( )24.5مليــار درهــم ،بلغــت حصــة الشــركات الوطنيــة وأصــدرت الهيئــة القــرار رقــم ( )12لســنة  2018فــي شــأن
منهــا ( )20.5مليــار درهــم وبنســبة ( )84%مقارنــة بإجمالــي نظــام ترخيــص وقيــد استشــاريي التأميــن وتنظيــم
حقــوق الملكيــة عــام  2017بلغــت ( )24مليــار درهــم ،أعمالهــم ،و القــرار رقــم ( )14لســنة  2018بشــأن تطبيــق
وبزيــادة فــي قيمــة حقــوق الملكيــة بلــغ مقدارهــا ( )0.5المــاءة الماليــة الــواردة فــي الفصــل الثانــي مــن التعليمــات
الماليــة لشــركات التأميــن والتعليمــات الماليــة لشــركات
مليــار درهــم وبنســبة (.)2%
التأميــن التكافلــي علــى فــروع شــركات التأميــن األجنبيــة
العاملــة فــي الدولــة ،والــذي يهــدف الــى إضافــة متطلبــات
بيان الدخل
أظهــر بيــان الدخــل اإلجمالــي لقطــاع التأميــن فــي الدولــة مــاءة ماليــة لفــروع شــركات التاميــن األجنبيــة العاملــة
أن شــركات التأميــن العاملــة فــي الدولــة حققــت نتائــج فــي الدولــة بهــدف ضمــان وجــود أصــول لفــروع الشــركات
صافيــة إيجابيــة لعــام  ،2018إذ بلــغ مجمــوع صافــي أربــاح األجنبيــة داخــل الدولــة ،ضمانــ ًا لحقــوق المؤمــن لهــم
جميــع شــركات التاميــن العاملــة فــي الدولــة لعــام  2018والمســتفيدين مــن أعمــال التأميــن.
مــا مجموعــه ( )2مليــار درهــم ،بلغــت حصــة الشــركات كمــا أصــدرت الهيئــة القــرار رقــم ( )13لســنة  2018بشــأن
الوطنيــة مــن هــذه األربــاح مــا تنظيــم تســويق وثائــق التأميــن مــن خــال البنــوك ،والــذي
نســبته ( )80%وحصــة الشــركات ســاهم فــي تنشــيط تعاقــدات شــركات التأميــن مــع البنوك
بمــا يعــود بالنفــع علــى كافــة األطــراف وتنشــيط نســبة
األجنبيــة (.)20%
وعلــى الصعيــد الفنــي ،بلغــت مســاهمة التأميــن البنكــي فــي عمليــات تســويق التأميــن .
قيمــة األربــاح الناتجــة عــن
االعمــال التأمينيــة للشــركات

4%
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بشــأن اســتراتيجية التوطيــن الجديــدة بنظــام النقــاط،
التطورات الرقابية
لعــل أهــم مــا يميــز عــام  2018هــو دخــول أحــكام علــى وضــع خطــة متكاملــة تهــدف لتطبيــق متكامــل
التعليمــات الماليــة لشــركات التأميــن والتعليمــات الماليــة لالســتراتيجية بالتعــاون مــع شــركات التأميــن واألطــراف
لشــركات التأميــن التكافلــي حيــز التنفيــذ بشــكل كامــل ،ذوي العالقــة بالموضــوع ،حيــث تــم اتخــاذ مجموعــة مــن
وقــد تــم وضــع خطــة عمــل لإلشــراف والرقابــة علــى تنفيــذ اإلجــراءات هــي إنشــاء وحــدة متخصصــة بالتوطيــن
وتخصيــص فريــق عمــل لغايــات تطبيــق االســتراتيجية،
متطلباتهــا.
وعقــدت الهيئــة مجموعــة واســعة مــن ورش العمــل وعقــد ورش عمــل مشــتركة مــع شــركات التأميــن ،وإصــدار
والــدورات التدريبيــة الماليــة والفنيــة واالكتواريــة دليــل التوطيــن االصــدار  2الخــاص بقطــاع التأميــن ،وإعــداد
المتخصصــة فــي المتطلبــات الرقابيــة والتنظيميــة دراســات واســتبيانات متخصصــة لدراســة حاجــات
الســوق والمواطنيــن والحاجــات التدريبــة للقطــاع،
للقطــا ع .
وحســاب النقــاط المســتهدفة وتحليــل النتائــج ،وتطويــر
نظــام إلكترونــي لحســاب النقــاط المســتهدفة والنقــاط
المنصة االشرافية الرقمية
بــدأت الهيئــة خــال عــام  2018العمــل علــى مشــروع انشــاء المحققــة للشــركات ،وربطــه مــع وزارة المــوارد البشــرية
منصــة إشــرافية رقميــة لإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع والتوطيــن.
تتطلــع وتعمــل الهيئــة علــى اســتراتيجية وخطــة عمــل تهــدف إلــى
التأميــن فــي الدولــة .إذ
تلبيــة احتياجات ســوق
الهيئــة الــى االنتقــال
العمــل مــن المواطنيــن
بالمنصــة االشــرافية
ارتفاع ترتيب اإلمارات
وســد الفجــوة مــن
الرقميــة الــى العهــد
الوطنيــة
العمالــة
الجديــد او الجيــل
عالميا في إجمالي
الماهــرة والمتخصصــة
القــادم مــن االشــراف
أقساط التأمين المكتتبة
فــي مجــال التأميــن
والرقابــة وذلــك مــن
والــذي يشــهد نمــوا
االســتخدام
خــال
ولالرتقــاء
مطــردا،
المالئــم للتكنولوجيــا
الحديثــة واالبتــكار فــي خدمــات الهيئــة والقطــاع ،ووفقــا بقطــاع التعليــم العالــي التطبيقــي والبحــث العلمــي بهــدف
ألفضــل الممارســات العالميــة وضمــن أفضــل التطبيقــات تحقيــق األولويــات التــي تصبــو إليهــا الدولــة لتلبيــة
التكنولوجيــة المســتخدمة المتاحــة لإلشــراف والرقابــة متطلبــات ســوق العمــل الحاليــة والمســتقبلية.
إذ قامــت الهيئــة بإعــداد خطــة تدريبيــة شــاملة لتنميــة
علــى قطــاع التأميــن.
المــوارد البشــرية فــي القطــاع وفــق أحــدث الممارســات
العالميــة فــي هــذا المجــال ،واتخــذت مجموعــة مــن
معيار التقارير المالية الدولي
قامــت الهيئــة بعــدة إجــراءات بشــأن المعيــار  . IFRS 17إذ اإلجــراءات بهــذا الشــأن منهــا إطــاق مبــادرة “مهاراتــي”
تضمنــت أحــكام التعليمــات الماليــة لشــركات التأميــن إلزام لتأهيــل وتدريــب الكــوادر البشــرية المواطنــة مجانــ ًا فــي
كافــة الشــركات بــان يتــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــا التخصصــات التأمينيــة فــي المجــاالت كافــة ،واطــاق
لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة  IFRSومــا يطــرأ عليهــا مبــادرة اكتــواري للحصــول علــى مؤهــل معتــرف بــه مــن
مــن تعديــات وبمــا يكفــل تعزيــز إرســاء قواعــد ســوق الجمعيــات اإلكتواريــة العالميــة ،باإلضافــة إلــى اكتســاب
التأميــن اإلماراتيــة وفقــا آلخــر التطــورات والممارســات مجموعــة مــن المهــارات الماليــة والتحليليــة فــي هــذا
التخصــص العلمــي وذلــك بالتعــاون مــع الجمعيــات الدولية
العالميــة.
وعقــدت الهيئــة خــال عــام  2018ومطلــع شــهر ينايــر االكتواريــة  ، CAA Globalوإطــاق مبــادرة قــادة المســتقبل
مــن عــام  2019مجموعــة مــن ورش العمــل داخــل الهيئــة (دبلــوم فــي التأميــن) التــي تهــدف إلــى انشــاء جيــل مــن
وخارجهــا ،لكافــة شــركات التامين فــي الدولــة واالكتواريين القــادة االماراتييــن فــي شــركات التأميــن ،وإطــاق مبــادرة
ومدققــي الحســابات أوضحــت الهيئــة مــن خاللهــا للقطــاع « مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب» لتدريــب
اســتمرار نهجهــا فــي ضــرورة تبنــي المعاييــر الدوليــة موظفــي االمتثــال وجميــع العامليــن فــي القطــاع وذلــك
بالتعــاون مــع معهــد التأميــن القانونــي البريطانــي ،وتوقيــع
إلعــداد التقاريــر الماليــة  IFRSومنهــا المعيــار الجديــد.
عــدد مــن االتفاقيــات مــع الجامعــات لغايــات تعزيــز األفــكار
اإلبداعيــة والمهــارات العمليــة للطلبــة فــي المشــاريع
التوطين والتدريب والتأهيل
يتبــوأ التوطيــن فــي قطــاع التأميــن بمكانــة مهمــة فــي التطويريــة علــى مســتوى قطــاع التأميــن ،وإطــاق
اســتراتيجية هيئــة التأميــن وأجنــدات عملهــا بمــا ينســجم تخصــص التأميــن األكاديمــي
مــع رؤيــة القيــادة الحكيمــة وخاصــة فــي رفــع مســتوى كمســار اضافــي ضمــن باقــة
كفــاءة العامليــن ودعــم التوطيــن وتوفيــر الكوادر البشــرية التخصصــات الماليــة وذلــك
المؤهلــة والتــي تخــدم وتحقــق رؤيــة القيــادة الحكيمــة بالتعــاون مــع كليــات التقنيــة
العليــا بالدولــة.
لدولــة اإلمــارات.
وعملــت هيئــة التأميــن بعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء
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العالقات الخارجية
الخدمات الذكية
ســاهم تطبيــق هيئــة التأميــن المتــاح عبــر الهواتــف الذكيــة نجحــت هيئــة التأميــن خــال عــام  2018فــي توســيع شــبكة
فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات العالقــات الخارجيــة لدولــة اإلمــارات مــع العالــم فــي مجــال
وتعــدد قنــوات التواصــل مــع المتعامليــن مــن حملــة التأميــن ،إذ ترتبــط الهيئــة بعــدة اتفاقيــات ومذكــرات تفاهم
الوثائــق والجمهــور والشــركات والمهــن المرتبطــة بالتأمين مــع جهــات االشــراف علــى التأميــن فــي مراكــز التأميــن
علــى حــد ســواء باإلضافــة إلــى تبســيط االجــراءات ،العربيــة واإلقليميــة والــــعـــالــمــــية ،باإلضــافــــة إلـــــى
بمــا يتواكــب وتوجيهــات القيــادة الحكيمــة فــي تطويــر الجــــــامعــــــــات والمعاهــد العالميــة المتخصصــة.
بيئــة األعمــال وأداء العمــل الحكومــي وتلبيــة احتياجــات وتــم توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع جهــات محليــة
وخارجيــة لتوطيــد أطــر التعــاون مثــال :وزارة المــوارد
المتعامليــن والجمهــور.
البشــرية التوطيــن،
وفــي هــذا اإلطــار نجحــت
األوراق
وهيئــة
الهيئــة فــي تحقيــق
ارتفاع ترتيب اإلمارات
الماليــة والســلع،
نســبة انجــاز  100%فــي
وكليــات التقنيــة
التحــول الذكــي ،وفقــا
عالميا انتشار التأمين
العليــا ،وصنــدوق
للتقريــر الصــادر عــن
التكافــل االجتماعــي
هيئــة تنظيــم االتصــاالت
إلى عام .2017
للعامليــن فــي وزارة
االماراتيــة ،حيــث تمكنــت
الداخليــة ،وهيئــة
الهيئــة مــن تحويــل كافــة
الخدمــات القابلــة للتحــول التــي كانــت تقــدم ورقيـ ًا ويدويـ ًا مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي فــي المملكــة
إلــى خدمــات ذكيــة تقــدم عبــر الهواتــف الذكيــة واألجهــزة المغربيــة ،والجمعيــة الدوليــة لالمتثــال وشــركة التدريــب
المحمولــة ،األمــر الــذي مكــن الهيئــة بــأن تصبــح هيئــة الدولــي علــى االمتثــال (الشــرق األوســط) ،وشــركة (BPP
 )Actuarial Education Limitedالمتخصصــة فــي تنظيــم
ذكيــة فــي تقديــم خدمــات عصريــة وتنافســية.
وحققــت الهيئــة المركــز األول فــي التحــول الرقمــي ،الــدورات التدريبيــة واصــدار الشــهادات المهنيــة المتقدمــة
والمركــز الســادس فــي مؤشــر نســبة ســعادة المتعامليــن فــي مجــال التأميــن
عــن الخدمــات اإللكترونيــة /الذكيــة .كمــا أنهــا أطلقــت
نظمــا الكترونيــة  /ذكيــة جديــدة (نظــام فــض المنازعــات التخطيط االستراتيجي والمستقبل
التأمينيــة ،نظــام المتابعــة والتنفيــذ ،نظــام التفتيــش ،حققــت هيئــة التأميــن العديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال
نظــام الترخيــص والقيــد) ،وحصلــت علــى ايــزو امــن التخطيــط االســتراتيجي والتميــز الحكومــي ،كان أبرزهــا
تأكيــد الهيئــة البريطانيــة للمواصفــات والمقاييــس أحقيــة
المعلومــات .ISO 27001
الهيئــة وجدارتهــا بترقيــة شــهادة األيــزو الــى . 9001:2015
كمــا حققــت الهيئــة انجــازا ملموســا بحصولهــا علــى عــدة
التوعية التأمينية
قامــت الهيئــة خــال عــام  2018بتنفيــذ العديد مــن الحمالت شــهادات فــي مجــال األنظمــة اإلداريــة وفــق معايير تســتند
التوعويــة الموجهــة لحملــة الوثائــق والجمهــور فــي كافــة الــى افضــل الممارســات العالميــة مثــل األيــزو 26001
الخــاص بالمســؤولية المجتمعيــة واآليــزو  10002الخــاص
أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وعــززت الهيئــة تجربــة تنظيم المؤتمــرات العالميــة والورش بــإدارة الشــكاوى 16555و  CEN/TSالخاصــة باالبتــكار
التوعويــة والتثقيفيــة للجمهــور وحملــة الوثائــق والطــاب واآليــزو  27001الخــاص بتقنيــة المعلومــات ،باإلضافــة الــى
والعامليــن فــي قطــاع التأميــن والمهــن المرتبطــة بــه .إذ اآليــزو  45001:2018الخــاص بالصحــة والســامة المهنيــة
تــم تنظيــم مؤتمــر استشــراف المســتقبل بقطــاع التأميــن الــذي يحــرص علــى ســامة الموظفيــن والمتعامليــن
فــي ظــل التحديــات االلكترونيــة فــي شــهر نوفمبــر  2018والــزوار والــذي بــدوره يــؤدي الــى رفــع مســتوى الســعادة
بأبوظبــي ،والملتقــى الرمضانــي للمتعامليــن والشــركاء – الوظيفيــة وســعادة المتعامليــن ،وبذلــك تكــون هيئــة
يونيــو  ،2018واجتمــاع منتــدى الهيئــات العربيــة لإلشــراف التأميــن كأول جهــة حكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
والرقابــة علــى أعمــال التأميــن بدبــي خــال شــهر ســبتمبر المتحــدة تحصــل علــى التوصيــة المباشــرة بالحصــول
 ،2018كمــا فــازت الهيئــة باســتضافة االجتمــاع والمؤتمــر علــى شــهادة اآليــزو  45001:2018مــن المعهــد البريطانــي
الســنوي للجمعيــة الدوليــة لهيئــات االشــراف علــى التأميــن للمواصفــات (.)BSI
وأعــدت الهيئــة الخطــة االســتراتيجية والتشــغيلية -2017
( )IAISالمزمــع عقــده بأبوظبــي عــام .2019
وأصــدرت الهيئــة خــال عــام  2018نحــو  46ومضــة قانونية  ،2021وذلــك تماشــي ًا وانســجام ًا مع رؤى اإلمـــارات وأهداف
للمســاهمة فــي توعيــة قطــاع األجنــدة الوطنيــة والتوجهــات واألولويــات االستـــراتيجية
التاميــن ،بحيــث يتــم ارســال تلــك للحكومــة االتحاديــة ،كمــا قامــت الهيئــة بتجذيــر ثـــقافة
الومضــات الــى كافــة الشــركات اإلبــداع واالبتــكار لــدى موظفيهــا لدعــم مســيرة التـــطوّر
والمهــن المرتبطــة ويطلــب والتميّــز ،مــن خــال إعــداد الخطــة االســتراتيجية لالبـــتكار
منهــم توزيعهــا علــى موظفيهــم .واالبــداع.
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تعليقــــات على نتائــــج الســوق السعــــودي
تقرير  :شكيب أبوزيد
يعتبــر الســوق الســعودي ثانــي أهــم ســوق فــي المنطقــة
العربيــة؛ ولقــد شــهد تحــوالت نوعيــة وكميــة هائلــة منــذ
ســن قانــون التأميــن ســنة  ،2004حيــث لعبــت مؤسســة
النقــد دورا محوريــا ورئــدا مــن أجــل تنظيــم الســوق ودعــم
نشــاطه.
ولقــد كان إلجباريــة التأميــن علــى المســؤولية المدنيــة
علــى الســيارات والطبــي أثــرا كبيــرا فــي الرفــع الصاروخــي
إلجمالــي األقســاط ولتغييــر توزيــع األربــاح حســب
فــروع التأميــن ،حيــث يشــكل الفرعــان مــا يناهــز  83%مــن
المجمــوع.
االطار التنظيمي:
تنظــم الالئحــة التنظيميــة الصــادرة فــي  2004/04/20اإلطار
األساســي لمزاولــة عمليــات التأميــن وإعــادة التأميــن التــي
حــددت الرأســمال األدنــى بـــ ( 100مليــون) لممارســة أعمــال
التأميــن ؛

وينص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن:
« يكــون التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن
طريــق شــركات تأميــن مســجلة فيهــا ،تعمــل بأســلوب
التأميــن التعاونــي علــى غــرار االحــكام الــواردة فــي النظــم
األساســي للشــركة الوطنيــة للتأميــن التعاونــي ،الصــادر
بشــأنها المرســوم الملكــي رقــم (م )5/تاريــخ 1405/04/17
هـــ ؛ وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة االســامية»
« مــع مراعــاة أحــكام نظــام الضمــان الصحــي التعاونــي
الصــادر بالمرســوم الملكــي الرقــــــــــم (م  ) 10 /والتاريــخ
 1420 /05/ 1هـــ «
تكمــن أهميــة البنــد األول فــي تحديــد طبيعــة التاميــن فــي
المملكــة والــذي بحكــم القانــون يكــون تعاونيــا ويراعــي
أحــكام الشــريعة ؛ لــم يســتعمل المُشــ ِرع الســعودي
عباراتــي التكافــل والتأميــن اإلســامي ،وبالتالــي خلــق
نموذجــا جديــدا يمــزج بيــن ميــزات التكافــل وضــرورة أن
يتحمــل أصحــاب رأس المــال أي عجــز فــي صنــدوق التكافــل.
مــا ميــز الســوق الســعودي فــي العشــرية األخيــرة هــو
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البحوث
الوتيــرة الســريعة
ضبطــت
التــي
مؤسســة
بهــا
تطــور
النقــد
الســوق وجعلتــه
يســير فــي اتجــاه
صحــي «والدليــل
علــى ذلــك مــا تــم
فرضــه فــي مجــال
تســــعير فرعــي
الطبــي والســيارات،
وكل مــا تــم عملــه
مــن أجــل الحــد
مــــــن المنافســة
الشرســــــة فــي
تامينــات الهندســي
و ا لممتلكـــــا ت » .
إجـــبارية التاميــن
و ا لــــــــــتعا و ن
مـــــــــع CCCHI
مجلــس الضمــان
الصحــي والهجــرة
و ا لجــــــــو ا ز ا ت
إنجـــــــــاز يشــهد
بـــــه لمؤسسة النقـــــــد والذي وفــــــر التغطيــة الصحية
للوافديــن والمـــــــواطنين كمــا أن المراقبــة المســتمرة
لســير الشــركات جعلــت كل الشــركات تبــذل كل مــا فــي
وســعها حتــى تلتــزم بالقوانيــن.
منــذ  ،2004شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية تحــوال
جذريــا فــي قطــاع التأميــن ،تجلــي فــي بــروز القطــاع كأحــد
الروافــد األساســية لالقتصــاد واالزديــاد الواضــح للوعــي
التأمينــي.
كمــا ان بعــث شــركة اإلعــادة الســعودية () SAUDI RE
وقدرتهــا علــى االســتمرارية والتألــق أضــاف الســعودية
علــى خارطــة إعــادة التأميــن اإلقليميــة.
شــركة « نجــم» بدورهــا تعتبــر انجــازا كبيــرا رافــدا فــي
مجــال تقديــر وتســهيل تســوية حــوادث الســيارات.
نمو السوق السعودي
قبــل  ،2016عــرف الســوق الســعودي نمــوا مضطــردا،
وصــل إلــى حــدود  % 18فــي بعــض الســنوات ،لكــن ارتبــاط
أقســاط التأميــن بالنمــو االقتصــادي واالنفــاق الحكومــي ،
جعــل نســبة النمــو تنخفــض فــي الســنوات األخيــرة.
السوق السعودي فى سنة 2018
عــرف الســوق الســعودي تراجعًا
نســبي ًا  % 4.1حيــث إنخفــض مــن
 9.73إلــى  9.33مليــار دوالر مــرده
إلــى إنخفــاض اإلنفــاق الحكومــي
نتيجــة هبــوط أســعار النفــط ؛
لكــن كل الشــركات ليســت علــى
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نفــس المســتوى  .فبينمــا شــهدت بعــض الشــركات قفــزات
مهمــة  ،حققــت  15شــركة تراجعًــا فــى إجمالــي أقســاطها .
يظل الســوق الســعودي شــديد «التمركــز « Concentrated
 « marketحيــث تســيطر  3شــركات علــى  % 56مــن أقســاط
الســوق  ،و 5شــركات علــى  66%مــن الســوق بينما تتقاســم
 33شــركة  % 34؛ ممــا يطــرح تســاؤ ً
ال حــول قــدرة البعــض
منهــا علــى اإلســتمرار وضــرورة اإلندمــاج  ،مثــل مــا تحــاول
مؤسســة النقــد تشــجيع الشــركات علــى القيــام بــه .
م ّثــــل التأميــن الصحــي وعلــى المركبــات نســبة 83.7%مــن
إجمالــي أقســاط التأميــن بســبب الطابــع اإلجبــاري.
وقــد حافــظ الصحــي علــى نســبة  % 56.8والســيارات 26.9
 . %لكــن الشــيء الــذي يثيــر اإلنتبــاه هــو إنخفــاض أقســاط
التأميــن علــى الســيارات بــــ. % 15.4
علــى مــدى الخمــس ســنوات األخيــرة إنخفضــت وتيــرة
النمــو بشــكل واضــح حيــث لــم يتجــاوز معــدل النمــو
المتوســط . % 4
بحكــم ان نســبة الصحــي والتأميــن علــى المركبــات
يشــكالن نســبة عاليــة فــى إجمالــي األقســاط  ،فقــد
بلــغ معــدل اإلحتفــاظ  % 85.8؛لكــن بنســب مختلفــة  ،إذا
إســتثنيا الصحــي والســيارات  ،تكون نســبة اإلحتفــاظ % 32
وتنخفــض إلــى  % 3فــى تأمينــات الطاقــة و  6%فــى الطيــران .
فــى الوقــت الــذي إنخفــض فيــه إجمالــي األقســاط  ،إرتفعت
المطالبــات بنســبة  % 2.6مــن بينهــا إرتفــاع المطالبــات علــى
الصحــي ب  % 13.9وهــذه ظاهــرة ســيئة مــن شــأنها التأثيــر
علــى نتائــج الشــركات الفنيــة واإلرتفــاع المرتقــب لتكلفــة
إعــادة التأميــن ؛ فقــط التأميــن علــى الســيارات عــرف
إنخفاض ـ ًا فــى المطالبــات تجــاوز إنخفــاض األقســاط .
فــى المجمــل  ،عرفــت الربحيــة الصافيــة لشــركات التاميــن

البحوث
إنخفاضــا حــادًا
 ،حيــث تراجعــت
مــن  688مليــون
ريــال ســنة 2017
إلــى  183مليــون
ســنة . 2018
علــى مســتوى
فــروع التأميــن
يظــل الصحــي
فرعـــــــ ًا مربحًــا
بمعــدل خســارة
 % 90.6ونســبة
إحتفــاظ % 97
كمــا ان تامينــات
الســيارات بنســبة
94.0
إحتفــاظ
 %تعــرف نتيجــة
جيــدة بمعــدل
خســائر . 70.9%
عمومــــ ًا أغلبيــة
الفــروع مربحــة
ماعــــــدا فرعــي
ا لطــــــــــــير ا ن
والطاقــة واللــذان
تتــم إعــادة تأميــن أغلبيــة أقســاطهما .
علـــى مســتوى توطيــن الوظائــف  ،بلغــت نســبة
الســعوديين  % 72فــى  2018بتحســن  3%بالمقارنــة مــع
 ، 2017وإرتفعــت نســبة التوطيــن فــى المناصــب اإلداريــة
لتصــل إلــى  % 55وهــى فــى تحســن مســتمر ؛ وهــذا بســبب
التعليمــات التــى تصدرهــا مؤسســة النقــد وزيــادة إقبــال
الشــباب الســعوديين علــى التخصــص فــى التأميــن .
السوق السعودي فى النصف األول من 2019
عــرف الســوق الســعودي نســبة نمــو بــــ  10%وبلــغ إجمالي
األقســاط  5.3مليــار دوالر؛ حيــث تصــدرت نســبة النمــو
شــركات ( ميدجلــف  ، Medgulfبوبــا  ، Bupaالتعاونيــة
وشــركة إتحــاد الخليــج ) بينمــا عرفــت  14شــركة إنخفاضـ ًا
فــى إجمالــي األقســاط .
علــى مســتوى نتائــج الشــركات  ،هنــاك تراجــع بنســبة
 22%مــن ؛ وهــذا يؤكــد التراجــع الــذي عرفــه الســوق ســنة
 2018كتأثيــر للوضــع اإلقتصــادي وإنخفــاض ســعر البتــرول
واإلنفــاق الحكومــي .
الخالصة :
ممــا ســبق يتضــح جليـ ًا أن الســوق الســعودي عــرف تطوراً
مضطــردًا منــذ تطبيــق القانــون فــي  2004؛ لكــن الســوق
يظــل متأثــرًا بعوامــل عــدة  ،أولهــا إجباريــة التأميــن التــى
شــكلت الداعــم األساســي للســوق فــي فرعــي الطبــي
والســيارات ؛ كمــا أن تطــور الســوق مرتبطــ ًا Correlated
باإلنفــاق الحكومــي وبالتذبذبــات التــي يعرفهــا ســعر برميل
النفــط ؛هــذه العوامــل تفــرض علــى القائميــن علــى الســوق

إيجــاد أنمــاط وحلــول لتوســيع قاعــدة المؤمــن لهــم خــارج
التأمينــات اإلجباريــة وتشــجيع باقــي الفــروع .
ال ضيــر فــي اإلجباريــة إلــى حــد مــا لكن الســوق والشــركات
يجــب أن يتطــورا تدريجيـ ًا بــدون اللجــوء الــى فــرض تأمينات
إجباريــة أخرى .
ســنة بعــد ســنة تــزداد الهــوة إتســاع ًا بيــن الشــركات
األساســية الخمــس والشــركات األخــرى  ،علــى المــدى
المتوســط والبعيــد ســيصبح مــن الضــرورى إدمــاج
شــركات أو خــروج الشــركات الصغيــرة مــن الســوق بســبب
نتائجهــا أو لعــدم قدرتهــا علــى منافســة الشــركات الكبــرى
؛ فهــذه األخيــرة تســتفيد مــن كبــر حجمهــا وخاصــة فــى
الطبــي للحصــول علــى تخفيضــات مــن مقدمــي الخدمــات
الطبيــة ؛ أضــف إلــى هــذا ان عامــل الحجــم يســاعدها
علــى اإلســتثمار فــى المنتجــات الجديــدة واإلســتفادة مــن
 Economies of scaleاإلقتصــاد بســبب الحجــم .
علــى المســتوى التنظيمــي هنــاك تطــور واضــح علــى
مســتوى التشــريعات واللوائــح يجــب ان تليــه حلــول علــى
مســتوى الشــركات إلدماجهــا أو لحثهــا علــى تحســين
نتائجهــا .
علــى مســتوى توطيــن الوظائــف  ،هنــاك تحســن نوعــي
وكمــي ؛ هنــاك ضــرورة لشــراكة مــا بيــن الشــركات
والدولــة مــن أجــل تكويــن جيــل جديــد مــن المؤمنيــن مــن
المســتويات الوســطى وحتــى
اإلدارات العليــا لضمــان تحســين
أداء الســوق .

المصدر  :تقرير السوق
السعودى مؤسسة النقد
السعودى

23

البحوث

ملخص بحت التأمني الرقمى
ان هذا البحث يقوم بإلقاء الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا
الرقمية في عملية التأمين و إعادة التأمين و كيفة الحصول على مزيد
من القوة باستخدام التكنولوجيا المعلومات ة االتصاالت الحديثة
نحو جيل االلفية الجديدة الذي يقوم باستخدام أساليب مختلفة في
مجال التكنولوجيا و محاولة خلق قنوات اتصال بين هذا الجيل و
شركات التأمين بشكل مختلف عن األشكال التقليدية القديمة سواء
كان هذا لغرض تسويق خدمة تأمينية لتغطية خطر أو مجموعة
أخطار أو اعداد المطالبات او اعادة التأمين وذلك بطريقة الكترونية
سهلة وبسيطة أو تقديم الدعم التأميني لهؤالء العمالء  ،بحيث
يقوم هذا البحث اعداد خارطة طريق للشركات التأمين و معيدي
التأمين العداد بيئة عمل رقمية حديثة يمكن من خاللها اتخاذ قرارات
أفضل و تحقيق نتائج أكبر و بسرعة أكبر وأيضا محاولة التواصل
مع جيل األلفية الجديد وذلك لخلق التفاعل معه بما أن غالبية
شركات التأمين تؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم
الخدمات لتأمنية لعمالء التأمين الجدد وأيضا تدرك التحول الرقمي
في العمليات التجارية الخاصة بهم مثل الفواتير استخدام العمالء
و الوكالء لتلك الخدمات بحيث يعمل هذا التحول و المدفوعات
و الخدمات االلكترونية للشركة و ايضا على تقليل االجراءات
المطلوبة لشراء و امتالك وثيقة التأمين وأيضا يقلل التعب في
اتمام عملية شراء وثقية التامين أو التقديم على مطالبة من قبل
شركات التأمين يمكن القول باختصار تقديم خدمة ممتازة تسعى
لتقوية والء العميل و عدم االكتفاء برضا العمالء أن قضية تطبيق
التكنولوجيا الرقمية الجديدة سهل التحدث عنها ولكنها صعبة في
تطبيقها و تحويل الواقع الحالي إلى الطريقة الرقمية فهي تحتاج
إلى قيادة و ثقافة و موارد و قدرات تقنية وذلك مثل الطفرة التي
حدثت في التعامالت المالية البنكية ( رسائل نصية  ،بريد الكتروني ،
تطبيقات خاصة على الهواتف الذكية ) يمكن من خاللها التواصل مع
العمالء فيجب على صناعة التأمين باستخدام التكنولوجيا الرقمية
إلى الوصول إلى هذا المستوى و نأخذ على سبيل المثال ( موقع
األمازون ) أو موقع ( سوق دوت كوم ) على شبكة االنترنت الذي
يعمل بطرق رقمية في عمليات الشراء و عرض الخدمات و المنتجات
و يمكن اتمام عملية شراء للسلعة أو خدمة معينة و تصل إلى بيتك
مباشرة من على هذا الموقع من خالل الحاسب اآللي أو الهواتف
الذكية بطريقة سهلة و دون تعب أو تدخل بشري
يحتوي هذا البحث على المقدمة و التي تتحدث عن مشكلة هذه
الدراسة و أهدافها و أهميتها و خمس فصول و هما
الفصل األول بعنوان ( تعريف التأمين الرقمي وأهمية التأمين الرقمي
) و يحتوي هذا الفصل على :
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تعريف التأمين الرقمي و أهميته سواء
بالنسبة للشركات و األفراد و المجتمع و
أيضا أوجه القصور التي توجه له

للباحث
أحمدمحمدرضوان

البحوث

الفصل الثاني بعنوان ( التحديات واآلثار االقتصادية ) و
يحتوي هذا الفصل على :
القاء الضوء على التحديات التي تقابل عملية تطبيق التأمين
الرقمي داخل شركات التأمين و اعادة التامين بحيث تدرك
شركات التأمين و اعادة التأمين و وسطاء التأمين هذه
التحديات التي قد تقابلهم أثناء عملية التطبيق و بالتالي
يمكن تجنبها
اآلثار االقتصادية للتأمين الرقمي عند تطبيقه و النتائج
التي ستترتب عليها لشركات التأمين و إعادة التأمين بشكل
عام من وجود و تطور تقنية التأمين الرقمي و أيضا اآلثار
االقتصادية على عميل التأمين
الفصل الثالث بعنوان ( التحول إلى التامين الرقمي ) حيث
نقوم في هذا الفصل بشرح اآلتي :
تفصيل الخطوات الالزمة لتحول إلى الشركة إلى الشكل
الرقمي و ما هي المتطلبات للقيام بذلك لكل ادارة من ادارات
الشركة وايضا يحتوي هذا الفصل على :
خطوات التحول إلى التأمين الرقمي للشركة بوجه عام :بحث
يحب تحليل اإلجراءات الموجودة داخل اإلدارات األساسية و
الهامة
خطوات التحول إلدارة خدمة العمالء و هي من أهم اإلدارات
في شركة التأمين
خطوات التحول إلدارة التسويق و المقارنة بين النظام
التقليدي القديم و النظام الرقمي الجديد
إدراة الوثائق الرقمية  :تحويل وثائق التأمين من شكلها
التقليدي المطبوع إلى شكل رقمي في ملفات الكترونية
يمكن التعامل معاها من على أي جهاز حاسب آلي أو هواتف
ذكية أو أي منصة الكترونية حديثة
إدارة المتطلبات الرقمية  :و هي طريقة سريعة لتسوية
متطلباتهم و في وقت قصير جدا مما ينعكس على زيادة
مستوى رضا العمالء و االنهاء بسرعة من صرف متطلباتهم
دون عناء و ألم
إعادة التأمين الرقمي  :إن إعادة التأمين أصبحت في حاجة
إلى األعمال الذكية و المعلومات اإلدارية و استخدام برنامج

إعادة تأمين لتطوير مجرى العمل
خطوات تحويل االدارة المالية  :و هي عملية التشغيل اآللي
للخدمات المالية أي استخدام البرمجيات في التشغيل اآللي
و األتوماتيكي للعمليات المالية سواء بشراء وثيقة أو دفع
قسط من أقساط التأمين
ادارة الموارد البشرية  :شرح أدوات التكنولوجيا الرقمية
المستخدمة في تنمية و تدريب الموارد البشرية
الفصل الرابع  :التأمين الرقيمي المتقدم  :و يحتوي هذا
الفصل على اآلتي :
اصدار الوثائق و معالجة المتطلبات بكل رقمي كامل و بأفل
تدخل بشري و بأسرع وقت
االحتيال و الغش  :أن التأمين الرقمي يقوم بالحد من الغش
و االحتيال على عكس ما يقال و استخدام الطرق الرقمية
لكشف الغش و االحتيال
االدارة العليا و كفية االستفادة من االدارة الرقمية و خطوات
تحول االدارة العليا إلى الشكل الرقمي
إدارة نظم المعلومات  :و ما هي المتطلبات االساسية ألدارة
نظم المعلومات لتطبيق التأمين الرقمي.
الفصل الخامس و األخير  :مستقبل التأمين الرقمي و يحتوي
هذا الفصل على اآلتي :
انشاء و تصميم موقع الكتروني يناسب عملية التأمين
الرقمي
التأمين في سنة  2020و أهمية استخدام مواقع التواصل
االجتماعي في عملية التأمين
التليفون المحمول  :طرق استخدام الهاتف المحمول في
التأمين الرقمي
وفي الختام التوصيات المقترحة لهذا البحث

المصدر  :هذا البحث مقدم فى
مسابقة البحوث والتى كانت
على هامش المؤتمر العام
الثانى والثالثون فى الفترة من
 28 - 24يونية  - 2018تونس
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البحوث

إعادة هندسة اساليب العمل (الهندرة)
يف قطاع التأمني الفلسطيني وأثارها
على مستوى جودة اداء التشغيل
مع قيام المزيد من المؤسسات بادارة الهندرة او اعادة هندسة العمليات والبدء
من نقطة الصفر وليس اسلحة وترميم الوضع القائم فأن القضايا المتعلقة
بتطبيق خطط الهندرة اصبحت محطة اهتمام كبير ويستهدف هذا البحث
الميداني استكشاف عوائق وتحديدات تطبيق اعادة هندسة العمليات في
شركات التأمين الفلسطينية على نحو عملى وكيف تؤثر شدة تلك المعوقات
علة نجاح خطة الهندرة وقد اجريت هذه الدراسة بهدف جمع ومراجعة
معطيات تطبيق علمية للهندرة والعوامل التى تؤثر على هندسة العمليات
وتؤثر بالتالي على تحسين نوعية االداء فى شركات التامين فى فلسطين.
وكانت الدراسة كمية ونوعية وقد اجريت مقابالت مع أهم الشخصيات
الرئيسية فى قطاع التامين الفلسطينى وتم تصميم استبانة لموظفين
ومدراء فى شركات التامين  ،ومن بين  120استبانة وزعت تم استعادة 112
منها  ،حيث أخضعت للتحليل  ،وهي تمثل  93%من العينة .
و وجدت الدراسة أن هناك عالقة قوية جدا بين إعادة تصميم جذري لعمليات
و أساليب العمل و األبعاد الخاصة بإعادة التفكير األساسي  ،و بالتحسينات
و العمليات الجوهرية  .كما وجدت الدراسة أن إعادة هندسة العمليات تؤثر
على جودة نوعية األداء التشغيلي في شركات التأمين في فلسطين  ،و الذي
يقاس من خالل عدة عوامل  :التكلفة  ،و االنتاجية  ،و الوقت  ،و رضا العمالء
و الموظفين .
و تم استخالص النتائج و التوصيات الالزمة  ،كما تمت االشارة لمحددات
الدراسة .
يتكون البحث من ستة فصول وهم المقدمة ،نبذة عن قطاع التامين
الفلسطيني  ،مراجعة األدبيات  ،منهجية البحث  ،تحاليل البيانات  ،الخالصة
والنتائج والتوصيات كما تم ارفاق المالحق وقوائم الجداول واألشكال
والمراجف.
السؤال المهم ما هي العوامل المؤثرة في اعادة هندسة األعمال في قطاع
التأمين في فلسطين؟
هدف البحث في الفصل االول هو توسيع معرفتنا حول مفهوم اعادة هندسة
االعمال ،ودوره الهام وتطبيقه في شركات التأمين في فلسطين وما يؤدس
إليه ذلك من تغيير جذري في االداء التشغيلي لتحقيق اهداف وغايات العمل
في القطاع الخاص الفلسطيني ،وباالضافة الي تغيير الوظائف والمهارات فان
هذا المفهوم يغير ايضا اسلوب عمل الموظفين والطرق التي يفكرون بها
وتصرفاتهم ومواقفهم مما يعتقدون انه مهم لتحقيق تحسينات دراماتيكية
في مقاييس االداء الدقيقة والمعاصرة مثل التكلفة والجودة والخدمة
والسرعة.
تعتبر هذه الدراسة مخمة جدا وما تتوصل له من استخالصات المعلومات
العلمية الدارات شركات التأمين الفلسطينية  ،والتي
من شانها مساعدتهم على تقييم مستوى عملية
اعادة هندسة اساليب العمل ،كما سوف تساعدهم
على اتخاذ القرارات الصحيحة ،للحفاظ على
عمالئها ،وتحسين نوعية الخدمة التي يقدمونها.
ومن ناحية اخرى وبسبب عدم وجود ابحاث حول
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زيدثابتعبداحلليم
مديردائرةالتسويقواملبيعات

الشركةالعامليةاملتحدةللتأمني

البحوث
التأمين في نظام التأمين الفلسطيني ،فان هذه الدراسة
ستكون مرجعا علميا للباحثين  ،كما نها ستعطى صانعي
القرار في هئية رأس المال الفلسطيني المئشرات العلمية
جول العوامل التي تؤثر على تحسين اداء شركات التأمين ،
وتساعدهم على اتخاذ االجراءات الالزمة.
وقد استعرضنا في الفصل الثاني لمحة تاريخية عن قطاع
التأمين الفلسطيني  ،والعقبات والصعوبات التى تؤثر عليه
وتاريخ المشاركين الرئيسيين في قطاع التأمين الفلسطيني
الذين يؤثرين بشكل كبير على اداء قطاع التأمين ،وبالتالي
على المواقف  ،واالنطباعات وعلى عملية توظيف البيانات
التشفيليى والمالية الخاصة بشركات التأمين.
وفي الفصل القالق تم مراجعة شاكلة لألدبيات والدراسات
المتعلقة بموضوع البحث والتي تتحدث عن أهمية اعادة
هندسة عمليات األعمال في قطاع التأمين ،والعوامل التي
تؤثر على تحسين جودة االداء التشغيلي ،باالضافة الي اهم
الدراسات واالدبيات والنماذج في هذا المجال.
يستعرض الفصل الرابع المنهجية المستخدمة في هذه
الدراسة ويوضح كافة الخطوات التى تم اتخاذها  ،ويتضمن
ذلك وجهات النظر البحثية العامة ،وجمع المعلومات
وملخص االجراءات االحصائية.
اما الفصل الخامس تم دراسة وتحليل البيانات بعد جمع
االستمارات وتحليلها وتفريغها في البرنامج والمقابالت التي
اجريت.
وفي الفصل السادس نصل الي خالصة البحث تهدف بشكل
رئيسي الي دراسة العوامل التى تؤثر على اعادة هندسة
عمليات االعمال في شركات التأمين العاملة في فلسطين
مما يساهم بالتالي في تخفيض تكلفة العمليات ،وتوفير
وقت العمليات  ،وزيادة االنتاجية وازدياد رضى الموظفين
والعمالء.
تعتبر الدراسة كمية ونوعية  ،وقد تم اجراء المقابالت مع
الجهات الفاعلة والرئيسية في شركات التأمين الفلسطينية،
وقد تم ايضا تصميم استبيان لموظفي شركات التأمين،
حيث تم توزيع  120استبيان وتم ارجاع  112استبيان لتحليل
وتمثيل البيانات بناء على تحليل ومناقشة البيانات  ،وتوصلت
الدراسة الي النتائج التالية:
ساهمت هذه الدراسة الوصفية التي اجريت على عينة
متنوعة من شركات التأمين في فلسطين في تطوير والتحقق
من صحة بنية اعادة هندسة عمليات االعمال في المؤسسة.
أظهرت هذا الدراسة ايضا ،في هذه العينة على االقل،
بان النتائج المفترضة العادة هندسة عمليات االعمال في
المؤسسة تبدو صحيحة.
تبين بان اعادة هندسة عمليات االعمال تساهم في تقليل
وقت العملية وزيادة االنتاجية حيث يؤثر كليهما على االداء
القصير والطويل االمد.
يمكن أن تلعب اعادة هندسة االعمليات دورا هاما في شركات
التامين لتقليل تكلفة العمليات وزيادة رضى الموظفين
والعمالء مما يساعد على انشاء بئية الفريق التى كانت محور
التركيز بالنسبة للعديد من التوجيهات االدارية مثل ادارة
الجودة الشاملة.
تم التحقيق في هذه الدراسة من الفرضية التي تشير الي
ان هنالك تاثيرا ايجابيا مباشرا العادة التفكير االساسية

لدى المدراء في االدارة الوسطى على عمليات االعمال
التى يتم تقيمها ذاتيا ،كما تحققت هذه الدراسة ايضا من
العالقة االيجابية بين اعادة هندسة عمليات االعمال وازدهار
المؤسسة على المدى البعيد.
كلما قامت المؤسسة باعادة هندسة عمليات االعمال
يشكل اكبر ،كلما اصبح اداؤها افضل وذلك من وجهة النظر
الشاملة ومن وجهة نظر الموظفين.
يساهم ازدياد اعادة هندسة عمليات االعمال في خلق
بئية عمل ممتازة ويعتر من النتائج المنشودة التي يسعى
لتحقيقها العديد من القياديين الذين يطمحون الي خلق بيئة
مؤسساتيه ذات اداء عالي.
اما التوصيات المتعلقة باعادة هندسة عمليات االعمال:
يجب ان تكون اعادة هندسة عمليات االعمال مقترنة
بالتخطيط االستراتيجي الذي يتناول مدى فعالية وتاثير
تكنولوجيا المعلومات كاداة تنافسية.
جعل العميل بمثابة محور اعادة هندسة االعمال وذلك
للتركيز على اعادة هندسة العمليات المجزأة التي تؤدي الي
التاخير او غيره من التأثيرات السلبية االخرى على خدمة
العمالء.
يجب ان تكون اعادة هندسة العمليات االعمال معترف
بها في المؤسسة وليست موجهة من قبل مجموعة من
المسشتاؤين الخارجين ،يجب ان تتألف الفرق من المدراء
واالشخاص الذين سيقومون بالعمل فعليا.
يجب ان تكون محموعة تكنولوجيا المعلومات جزاءا رئيسا
من فريق اعادة الهندسة منذ البداية.
يجب ان تتم اعادة هندسة عمليات االعمال تحت اشراف كبار
المدراء التنفيذيين الذين ال يوشكون على ترك الوظيفة او
التقاعد.
يجب ان يكون لمشاريغ اعادة هندسة عمليات االعمال جدول
زمني ما بين ستة اشهر الي سنة.
يجب ان ال تتجاهل اعادة هندسة عمليات االعمال ثقافة
الشركة وينبغي ان تركز على التواصل المستمر والتغذية
الرجعة المستمرة.
ان تطوير اعادة هندسة عمليات االعمال في المؤسسة
سيقود الي نتائج ايجابية ،من وجهة النظر الداخلية ومن
وجهة النظر المتعلقة بالنتائج.
يبدو بان بانشاء اعادة هندسة عمليات االعمال في المؤسسة
له تاثيرات ايجابية ملحوظة وقد يستحق االستثمار.
مع تطوير اداة اعادة هندسية عمليات االعمال ،يمكننا االن
قياس مدى تطور هذه الجهود مما يوفر حلقة تغذية راجعة
لقيادة المؤسسة.
تعتبر جهود التحسين دون وجود حلقة القياس والتغذية
والراجعة غير مجدية.
تعتبر هذه الدراسة بمثابة بوصلة متابعة حيق تساعد في
توجيه الموارد نحو مجاالت التأثير.

المصدر :
هذا البحث مقدم فى مسابقة
البحوث والتى كانت على
هامش المؤتمر العام الثانى
والثالثون فى الفترة من - 24
 28يونية  - 2018تونس
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البحوث

أثر سمات الشخصية الخمس الكربى
على خصائص القرار االسرتاتيجي يف
شركات التأمني األردنية
يهدف البحث الحالي إلى التعرف على أثر أبعاد سمات الشخصية
الخمس الكبرى للمديرين على خصائص القرار االستراتيجي في
شركات التأمين األردنية .وقد إعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي
للتعامل مع البيانات وتصنيفها ،بحيث يصف الظاهرة والمجتمع محل
البحث ،وقد ُأعتمدت االستبانة ً
أداة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات
البحث .وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ( .)SPSSوتكونت وحدة المعاينة من األفراد
العاملين ضمن اإلدارة العليا في شركات التأمين األردنية .وتم التوصل
إلى نتائج كان أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α=0.05لسمات الشخصية والذي يمثل المتغير المستقل بأبعاده
(انبساطية الفرد وحيوية الضمير والقبول االجتماعي واالستقرار
العاطفي واالنفتاح على الخبرة) على خصائص القرار االستراتيجي
والذي يمثل المتغير التابع بأبعاده (الندرة والترابطية والتوجيهية) في
شركات التأمين األردنية .حيث تبين من خالل البحث إن سمة حيوية
الضمير من أكثر السمات التي تميز بها مديري شركات التأمين في
األردن ،حيث جاءت في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي ()4.305
وبانحراف معياري ( )0.391وبأهمية نسبية مرتفعة .وقد عززت هذه
النتيجة نتائج دراسات وبحوث سابقة أجريت على ثقافات مختلفة
 ،Cross-cultural Studiesمثل الصين وألمانيا واليابان وإسبانيا
ونيجيريا والنرويج والباكستان والواليات المتحدة األمريكية ،حيث
أكدت هذه الدراسات على إن من بين جميع السمات الخمس ،كانت
سمة حيوية الضمير السمة األكثر ً
تنبأ باألداء الوظيفي .وتشير
النتائج إلى إن شركات التأمين األردنية تولي االهتمام إلى خصائص
القرار االستراتيجي بأبعاده (الندرة والترابطية والتوجيهية) وبشكل
مرتفع ،حيث بلغ متوسط التطبيق لألبعاد الثالثة ( ،)3.992وهذا
يدل على إن شركات التأمين األردنية تسعى إلى استقطاب الموارد
البشرية المدربة والكفؤة ،وتهتم بتدريبها وتأهيلها .وقد تصدر
بعد (الترابطية) المرتبة األولى كأحد أبعاد خصائص القرارات
االستراتيجية ،وبمتوسط مرتفع بلغ ( .)4.075وهذا مؤشر على
إدراك إدارات شركات التأمين األردنية على إنه عندما يتخذ المدير
قراراً استراتيجي ًا فهو على يقين بأن هذا القرار يلزم موارد الشركة
الحيوية والعاملين فيها بذلك القرار.
ومن أبرز التوصيات التي تقدم بها البحث
تشير إلى ضرورة قيام شركات التأمين
األردنية بإيالء الشخصية األهمية التي
تستحقها ،لما لها من أثر على خصائص
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البحوث

القرار االستراتيجي .وذلك من خالل
تعزيز ودعم السمات الموجودة
والتي أظهرتها نتائج البحث ،وتوفير
المقومات التي تدعم تواجد مثل هذه
السمات .باإلضافة الى ذلك ،يوصي
البحث إعتماد خطط استقطاب
وتعيين المديرين وفق ًا لسمات
الشخصية من خالل تبني معايير
وأدوات واضحة لقياس الشخصية
مثل نموذج السمات الخمس الكبرى
، The Big Five Personality Model
فهو يشمل معظم التباين الذي يكمن
في الشخصية اإلنسانية ،فالسمة
التي تحكم سلوك المدير تساهم
بشكل كبير في عملية صنع واختيار
القرار االستراتيجي األفضل ،ذلك القرار
الذي من شأنه أن يؤدي بحياة المنظمة
نحو حافة الهاوية ،أو قد يقودها
ويرتقي بها وبأفرادها إلى مراكز
لم تحلم الوصول إليها .إن عمليات
التقييم هذه توضح مدى وكيفية
تباين األشخاص عن أقرانهم في
العمل فيما يتعلق بأساليب التواصل

ونظرتهم إلى مكان العمل والتفاعل
مع زمالئهم وتسوية النزاعات إلى غير
ذلك من الفروق الفردية .فعن طريق
هذه المعرفة ،من الممكن للقادة
اإلداريين أو المهنيين التنبؤ والتحكم
في سلوكيات وتصرفات زمالئهم في
العمل وذلك تجنب ًا للوقوع في مزالق
سوء التفاهم ولتطوير أساليب
التواصل ومهارات القيادة والتدخل
لحل النزاعات الشخصية والعمل بروح
الفريق بشكل أكثر سالسة بل وحتى
ّ
الترقِي في وظائفهم .كما يوصى
البحث بضرورة تبني استراتيجية نشر
وتوعية بأهمية خصائص القرارات
االستراتيجية لجميع العاملين في
شركات التأمين االردنية بإعتبار هذه
القرارات العامل الحاسم لبقاء الشركة
في دائرة المنافسة.

المصدر  :هذا البحث مقدم فى
مسابقة البحوث والتى كانت
على هامش المؤتمر العام الثانى
والثالثون فى الفترة من 28 - 24
يونية  - 2018تونس
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البحوث

العقود الذكية Smart Contracts
العالــم لــم يعــد كمــا كان ،تعمــل
التكنولوجيــا وتحليــات البيانــات على
تعطيــل الشــكل النمطــي المتعــارف
عليــة التقليــدي فــي االعمــال .تحتــاج
الصناعــة إلــى االســتجابة للتطــور
الســريع فــي نمــط المشــروعات
واألخطــار المحيطــة بهــا حتــى نتمكن
مــن االســتمرارية فــي تزويــد العمــاء
بالدعــم والحمايــة اللذيــن يحتاجــون
إليهمــا للنمــو واالزدهــار وهــذا يعنــي
تســريع عمليــة تطويــر المنتجــات
والخدمــات لتلبيــة احتياجــات العمالء،
وخلــق نمــاذج أعمــال جديــدة تدعــم
احتياجهــم .يتســبب تغير السياســات
المســتمر فــي تغييــر قطــاع التأميــن
مــن خــال التحديــات مثــل وفــرة رأس
المــال ،والتغيــرات الديموغرافيــة،
وتغييــر ملفــات المخاطــر ،والحوســبة
البيانــات،
وتحليــل
المعرفيــة
واحتياجــات العمــاء الجديــدة ممــا
يجبــر شــركات التأميــن علــى ابتــكار
حلــول تناســب تلــك التغيــرات .عــاوة
على ذلــك ،فــإن التكنولوجيــا الجديدة
والحاجــة إلــى أنظمــة وعمليــات
إثبــات مســتقبلية قــد جعلتــه أكثــر
أهميــة مــن أي وقــت مضــى فــي
تحديــث التأميــن وتســهيل القيــام
باألعمــال التجاريــة ،ســواء مــن خــال
التعامــل والبيــع
المباشــر أو البيــع
اإللكترونــي.
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ما هي العقود الذكية Smart Contracts
ظهــر مفهــوم «العقــد الذكــي» ألول مــرة فــي منتصــف
التســعينيات ويرجــع إلــى أســطورة علــوم الكمبيوتــر
والتشــفير .Nick Szaboفــي تلــك المرحلــة ،تــم تعريــف العقــد
الذكــي علــى أنــه :مجموعــة مــن الوعــود محــددة فــي نمــط
رقمــي ،بمــا فــي ذلــك البروتوكــوالت التــي بموجبهــا يــؤدي
طرفيهــا هــذه الوعــود وااللتزامــات .اعتقــد  Nick Szaboأن
عصــر الفضــاء اإللكترونــي والتطــور فــي شــبكات الكمبيوتــر
والخوارزميــات ســيحدثان ثــورة فــي طريقة إبــرام العقــود .أدت
التطــورات الحديثــة فــي التقنيــات المســتندة إلــى اإلنترنــت،
مثــل  blockchainوالــذكاء االصطناعــي ،إلــى إعــادة االهتمــام
بذلــك المفهــوم ،هــذه القــدرات موجــودة وتتكشــف ،ممــا
تجعــل الوقــت مثالــي للنظــر فــي كيفيــة اســتخدامها لحــل
تحديــات الصناعــة وخلــق الفــرص جديــدة .تُعتبــر هــذه
التقنيــات هــي الوســيلة التــي يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق
نظريــة العقــود الذكيــة  Nick Szaboبالكامــل.
المفاهيم األساسية
الغــرض مــن العقــود الذكيــة هــو «إنشــاء سلســلة مــن
اإلرشــادات القابلــة للتنفيــذ والمعالجــة حاســوبي ًا وهــو الــي
حــد كبيــر مــا تنــوي األطــراف المتعاقــدة فعلــه عنــد الترتيــب
للتعاقــد .علــى الرغــم مــن أن التقنييــن الذيــن ابتكــروا مفهــوم
العقــود الذكيــة يتصــورون أن كودهــم يجســد كافــة العقــود
الملزمــة قانونًــا بيــن األطــراف المعنيــة ،فــإن هــذه ليســت
الكيفيــة التــي ســيتم إدراك أغلــب العقــود الذكيــة بالشــكل
القانونــي بــدال مــن ذلــك ،فــإن القانــون تصورهــم علــى النحــو
التالــي:
ً
        يبــرم الطرفــان عقــدًا وفقــا ألي شــروط يمكــن تحديدهــا
فــي الوثائــق والبيانــات والســياقات ذات الصلــة.
فــي عقــد التأميــن ،يكــون العقــد عـ ً
ـادة عبــارة عــن مجموعــة
مــن الشــروط المكتوبــة ،ســواء فــي شــكل نســخة مطبوعــة
أو يتــم تقديمهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي ويتــم االتفــاق عليهــا
عــن طريــق نقــر الــزر ،ســنصف ذلــك العقــد بأنــه «العقــد
األساســي»
        ســيكون العقــد الذكــي هــو الطريقــة المتفــق عليهــا
لألطــراف لتنفيــذ بعــض التزاماتهــم بموجــب العقــد األساســي،
ولكــن ليــس جميعهــا بالضــرورة.
السمات المشتركة
ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه عالميًــا للعقــود «الذكيــة»،
وهــذا ليــس أمــراً مفاج ًئــا ،نظــرًا لطبيعــة هــذه الظاهــرة
الجديــدة جــدًا ،وأساســها التكنولوجــي المعقــد ،وعلــى الرغــم
مــن ذلــك ،يمكــن تحديــد بعــض الصفــات المشــتركة التــي
تنبثــق مــن المناقشــات الحاليــة حــول العقــود الذكيــة:
     .1ال يتــم كتابــة العقــد الذكــي باللغــة التقليديــة ولكــن يتــم
التعبيــر عنــه فــي شــكل أكــواد:

البحوث
وهــذا يضمــن أن عمليــة التنفيــذ أو األداء يمكــن أن يكــون
اليــه التنفيــذ وكذلــك يعكــس مفهــوم إذا حــدث (س) افعــل
(ص) ،فمــن المهــم حــدوث (س) حتــى يتــم الوفــاء بالتزامات
العقــد الموجــودة بالعقــد (ص) ،علــى ســبيل المثــال :انتقــال
ملكيــة األصــول (ص) عنــد اســتالم قيمتهــم النقديــة(س)،
تعديــل معــدل الفائــدة عــل القــرض(ص) عنــد تغيــر معــدل
الفائــدة المعلــن عنــه (س).
     .2االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد الذكــي اليــه
التنفيــذ بالكامــل:
ومــع ذلــك ،فــإن التعامــل مــع العقــد األساســي (مــع االتفاق
علــى أن تنفيــذ العقــد الذكــي يكــون ً
وفقــا لبنــوده) ســوف
يتطلــب تدخــل العامــل البشــري فــي معظــم الحــاالت .مثــال
آلــة البيــع التــي ال تــزال تتطلــب تفاعــل العنصــر البشــري
ســواء إلدخــال األمــوال أو لتحديــد المنتــج.
     .3الغرض من العقد الناتج هو أن يكون ذاتي التنفيذ:
هــذا يعنــي أن جميــع المعامــات بمجــرد االتفــاق عليهــا
وتوقيــع العقــد ذكــي ال يمكــن إيقافهــا أو عكســها.
ســيكون ذلــك صحيحًــا فــي هــذه الحالــة بالنســبة لألنظمة
الموزعــة التــي ال تحتــاج الــي إذن ،فبمجــرد توقيــع العقــد
الذكــي مــن قبــل الطرفيــن وتســجيلهما فــي ،blockchain
ال توفــر تلــك التقنيــة خيــار لمنــع تنفيذهــا مــا لــم يســمح
العقــد الذكــي لألطــراف الموافقــة علــى اإللغــاء.
يمكــن اســتخدام العقــود الذكيــة للتغلــب علــى الغيــاب
الثقــة فــي المعامــات بيــن األطــراف المجهولــة والتــي قــد
تكــون مكلفــة بشــكل باهــظ مــن حيــث التخفيــف مــن
مخاطــر عــدم الوفــاء.
هناك فئتان من المصادر الموثوقة المعترف بها:
•        برامــج ســوفت ويــر  :Oracleتســتخرج المعلومــات
مــن مصــادر وقواعــد البيانــات علــى اإلنترنــت ،مثــل بيانــات
الطقــس ،ســجل الوفيــات.
•        برامــج هــارد ويــر  :Oracleتســتخرج البيانــات مــن
العالــم الحقيقــي عــن طريــق أجهــزة االستشــعار الماديــة
مثــل أجهــزة االستشــعار الموجــودة علــى الممتلــكات
المؤمنــة ,علــى ســبيل المثــال ،عقــود الـــتأمين الذكيــة
للمنــازل ضــد خطــر الفيضانــات تقــوم بالدفــع للعميــل
تلقائيًــا عندمــا تتحقــق  Oracleمــن حــدوث الفيضــان.
قــد يكــون هــذا التحقــق مــن خــال الوصــول إلــى بيانــات
األرصــاد الجويــة الرســمية (ســوفت ويــر  )Oracleأو جهــاز
التحقــق مــن الفيضانــات المثبــت فــي المنــزل (هــارد ويــر
 )Oracleأوكالهمــا.
     .4المعامالت اآللية ذاتية التنفيذ أرخص:
وذلــك ألنهــا مســتقلة وال تتطلــب اللجــوء إلــى القانونــي
للتنفيــذ .ومــع ذلــك ،قــد تــؤدي اليــه التنفيــذ للعقــود
الذكيــة إلــى عواقــب غيــر مرغــوب فيهــا ،علــى هــذا النحــو،
فــإن نســبة العقــود الذكيــة ستتســبب حتمــ ًا نزاعــات
ناشــئة عــن أدائهــا
     .5يمكن ربط العقد الذكي بمصادر خارجية ذات ثقة:
هــو نظــام  Oracleويشــمل ســجالت األصــول ،وبيانــات
الطقــس ،ومؤشــرات البورصــة ،وأجهــزة االستشــعار
الماديــة ،وهــي توفــر البيانــات التــي يحتــاج اليهــا العقــد
الذكــي لتحديــد مــا إذا كان الشــرط المســبق «س» قــد

اســتوفى ،ممــا يــؤدي بعــد ذلــك إلــى دفــع التزامــات العقــد،
«ص»
حدود العقود الذكية
ً
تحــول مــن اللغــة العاديــة إلــى
تمثــل العقــود الذكيــة
لغــة األكــواد ،والتــي تحــدد حتمــا محتــوى العالقــات
الرقمية .تشــمل هــذه المناطــق:
•        التفاهم :الوضوح واالتفاق بين األطراف
تكمــن إحــدى الصعوبــات فــي التأكــد مــن فهــم المؤمــن
والمؤمــن لاللتزامــات والتــي يتــم التعبيــر عنهــا اآلن فــي
شــكل كــودي ممــا يتســبب فــي أزمتيــن:
أ        .هــل ســيتم تنفيــذ التعليمــات البرمجيــة كمــا هــو
المقصــود القيــام بــه فــي جميــع الظــروف؟
إثبــات ذلــك أمــر صعــب بالنســبة للرمــز المعقــد ،علــى
الرغــم مــن أن األبحــاث تعمــل باســتمرار علــى تحســين
أدوات التحقــق مــن البرامــج.
ب   .حتــى لــو كان المؤمــن يفهــم كيفيــة عمــل الكــود ،فهــل
ســيتمكن مــن شــرحه بشــكل كاف للمؤمــن عليــه؟
•        المنطق الثابت :هل يمكن االستغناء عن المرونة؟
ً
عــادة
كمــن الصعوبــة الثانيــة فــي أن العقــود التجاريــة
مــا تكــون عبــارة عــن مزيــج مــن الشــروط المنطقيــة
والســيناريوهات مثــل «فــي حالــة حــدوث س ،افعــل ص»
والتــي يمكــن حســابها بســهولة ،وشــروط أخــرى يشــار
إليهــا علــى نطــاق واســع بأنهــا بنــود تقديريــة ليســت
كذلــك.
•        الشرعية :ال تضيع في الترجمة
تثيــر الطبيعــة القانونيــة للعقــود الذكيــة بعــض القضايــا
المهمــة .علــى الرغــم مــن أنــه مــن المحتمــل أن تعتــرف
ســلطات القانــون العــام ،مثــل إنجلتــرا وويلــز ،بالعقــود
الذكيــة الخالصــة باعتبارهــا اتفاقــات ملزمــة قانونًــا ،إال
أن بعــض الســلطات القضائيــة للقانــون المدنــي تفــرض
متطلبــات رســمية ،مثــل الكتابــة بخــط االيــد والتوقيــع،
وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اليــه تعامــل ال تكــون فعالــة
مــن الناحيــة القانونيــة وغيــر قابلــة للتنفيــذ مــن قبــل
األطــراف بالمحكمــة.
وبالتالــي ،فــإن ضمــان أن يتــم البــت فــي أي نزاعــات فــي
واليــة قضائيــة مالئمــة هــو اعتبــار مهــم عنــد تحديــد
خطــوط العمــل والوثائــق التــي يمكــن أن تســتفيد مــن
تطبيــق العقــود الذكيــة .ومع ذلــك ،ال يلــزم كتابــة االتفاقية
نفســها علــى هيئــة كــود فقــط ،قــد يكــون العقــد الذكــي
هــو الطريقــة المختــارة لتنفيــذ العقــد األساســي الــذي تــم
إبرامــه بشــكل منفصــل .فــي هــذه الحالــة ،ســيكون العقــد
الذكــي موجــودًا جنبًــا إلــى جنــب مــع الســجالت األخــرى
لالتفــاق المعبــر عنهــا فــي بالوســائل التقليديــة مثــل
الكتابــة .ســتعمل االكــواد كأداة إلتمــام العقــود المكتوبــة
بلغــة العاديــة أو للتنفيــذ
التلقائــي لهــا فــي هــذه الحــاالت،
يجــب إشــراك مجموعــة مــن
المهــارات الحاســوبية والقانونية
فــي إنشــاء العقــد الذكــي ،حيــث
ســيتضمن ذلــك التعبيــر عــن
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البحوث
االلتزامــات القانونيــة الموجــودة علــى هيئــة
أكــواد .التحــدي الواضــح هــو
الحاجــة إلــى التأكــد مــن أن طبيعــة
العالقــة بيــن األطــراف المتعاقــدة
ال «تضيــع فــي الترجمــة» .هــذا
االعتبــار مهــم بشــكل خــاص فــي
حالــة حــدوث نــزاع حيــث قــد يلــزم
تحديــد الشــروط الدقيقــة التفاقيــة
ملزمــة قانونًــا مــع مراعــاة جميــع
الظــروف.
•        المصطلحات :أهمية سياق الكالم
وتتمثــل إحــدى الصعوبــات فــي وضــع تصــور للعقــود
الذكيــة مــن قبــل التكنولوجييــن علــى أنــه معــادل التفاقــات
ملزمــة قانونًــا ،األمــر الــذي دفعهــم إلــى اســتخدام بعــض
المصطلحــات القانونيــة بطــرق ال تتوافــق تمامًــا مــع
معانيهــا القانونيــة .فــا جــدوى فــي أن تكــون بعــض
مصطلحــات الحوســبة مطابقــة للمصطلحــات القانونيــة،
ولكــن بمعانــي مختلفــة تمامًــا هــذه نقطــة أساســية يجــب
مراعاتهــا عنــد التفكيــر فــي فئــات األعمــال والوثائــق التــي
يمكــن للعقــود الذكيــة أن تحقــق فيهــا الكفــاءة.
استخدامات للعقود الذكية
بالنظــر إلــى المزايــا المتوقعــة للتعاقــد الذكــي ،فــإن الكثيــر
قــد ينظــر فــي كيفيــة تطبيــق التكنولوجيــا فــي الممارســة
العمليــة ،هنــاك اســتخدامات محتملــة للعقــود الذكيــة
أكثــر ممــا كان ممكنًــا كالتالــي:
•        تبــادل بيانــات اعــرف عميلــك ( )KYCبيــن المؤسســات
ومــع مصــادر موثوقــة خارجيــة
•        مشــاركة بيانــات األخطــار ومعلومــات تحديــد
ا لمخا طــر
•        تســجيل ومشــاركة األشــياء المتعلقــة باألصــول،
مثــل ســجل الصيانــة والموقــع الحالــي ،إلــخ
•        كشــف االحتيــال أثنــاء المطالبــات مــن خــال مشــاركة
ومعالجــة البيانــات مــن المطالبــات الســابقة
يكمــن التحــدي الكبيــر لتنفيــذ هــذه العقــود فــي تحديــد
المحفــزات األساســية ،وتحديــد نوايــا األطــراف بدقــة،
وتوقــع مــدي تأثيرهــا علــى الســوق .تعتبــر نمــاذج األعمــال
األربعــة طــرق مبتكــرة الســتخدام العقــود الذكيــة فــي
منتجــات التأميــن ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بالمخاطــر ذات
البيانــات المتاحــة بحيــث يمكــن اســتحداث محفــزات
موثوقــة.
حلول لتحديات الصناعة
هنــاك العديــد مــن المبــادرات التــي تجــري عبــر لويــدز
وســوق لنــدن بالكامــل.
التشــغيل
نمــوذج
يعــد
المســتهدف لســوق لنــدن عامــل
أساســي القتــراح التحديثــات
فــي الســوق والــذي وضعتــه
مجموعــة ســوق لنــدن لتســهيل
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ممارســة األعمــال التجاريــة فــي ســوق لنــدن،
محليًــا وعالميًــا.
يمكــن اســتخدام العقــد الذكــي
لجمــع معلومــات محــددة تتعلــق
بالعمــاء المحتمليــن والمخاطــر
مــن خــال مجموعــة مصــادر
وأنظمــة  Oracleمتعــددة ،وهــذا
مــن شــأنه تســريع عمليــة االكتتــاب
حيــث قــد يتــم تقليــل العــبء علــى
المؤمــن عليــه لتوفيــر المعلومــات ويــؤدي
إلــى تحديــد األقســاط بطريقــة أكثــر دقــة عنــد
االكتتــاب.
•       تأمين الممتلكات ضد الكوارث
قدمــت بنســنت ماســون ( )Pinsent Masonsأيضًــا
اقتراحًــا مشــابهًا فــي ســياق التأميــن الذكــي ضــد أخطــار
الفيضانــات حيــث يقــوم العميــل بتثبيــت جهــاز استشــعار
للفيضــان مقــاوم للعبــث ،ونظــام  GPSوكاميــرا قــادرة
علــى تحديــد منســوب الميــاه وإرســال المعلومــات عــن
ّ
ســتمكن
مســتوى الميــاه إلــى نظــام Ledger System
هــذه المعلومــات مــن تحديــد قســط مناســب مخصــص
ـاء علــى معلومــات الخطــر والتفاصيــل وظــروف العميــل
بنـ ً
ـاء
الخاصــة .ســيختار العميــل الوثيقــة أو العقــد الذكــي بنـ ً
علــى المؤشــرات التــي حددوهــا مقدمًــا .مــع وجــود
الوثيقــة المعمــول بهــا ،تتصــور بنســنت ماســون (Pinsent
 )Masonsإمكانيــة اســتخدام العقــد الذكــي لتحصيــل
القســط الشــهري مــن العميــل ولدفــع التعويــض للعميــل
عنــد حــدوث الفيضــان  ,بشــكل عــام ،يبــدو أن هنــاك فرصة
كبيــرة للدفــع التلقائــي فــي الســوق .حيــث يمكن اســتخدام
العقــد الذكــي مــن دفــع التعويــض للعمــاء تلقائيــ ًا عنــد
حــدوث الخطــر بمجــرد دفــع العميــل قســط التأميــن.
•        تأمين البضائع
فيمــا يتعلــق بالبضائــع ،طــورت شــركة  IBMو
 Maerskمؤخــرًا نظامًــا إلكترونيًــا لتتبــع رحــات الحاويات
بيــن الموانــئ ومتابعــة مســارها حيــث ّ
يمكــن ذلــك جميــع
األطــراف المعنيــة مــن تتبــع الحاويــة وتنتــج عنــه عمليــة
شــحن مبســطة وفعالــة ،حيــث أن الحاويــات مــزودة
بأجهــزة استشــعار .االقتــراح هــو أن هــذه المستشــعرات
الفيزيائيــة يمكــن أن توفــر معلومــات فــي وثائــق الشــحن
حيــث تعمــل تمامًــا مثــل المستشــعرات الموجــودة علــى
األســطح التــي اســتخدمت فــي تغطيــة المبانــي المحليــة
لبــدء مطالبــات بالتعويــض عــن الرطوبــة .يمكن اســتخدام
البيانــات الناتجــة مــن المستشــعرات فــي االكتتــاب لحســاب
األقســاط بشــكل أكثــر دقــة وتقليــل احتمــال عــدم دقــة
البيانــات وفــي تخفيــف الخســائر واألضــرار وكذلــك الدفــع
التلقائــي للمطالبــات الناتجــة عنــد حــدوث الخطــر .يمكــن
اســتخدام تلــك التقنيــة لتســوية مطالبــة دون أي تدخــل
بشــري إضافــي .علــى ســبيل المثــال :شــحنة معرضــة
للحــرارة فيمــا يتعلــق بتخفيــف الخســارة إذا اكتشــفت
المستشــعرات الحســية ارتفاعــ ًا فــي درجــة الحــرارة
سترســل المستشــعرات للعميــل التخــاذ التدابيــر الالزمــة
لمنــع حــدوث خســارة للشــحنة .وإذا حدثــت خســارة

البحوث
للشــحنة وتــم الكشــف عنهــا بواســطة أجهــزة نظــام
 Oracleالموثوقــة ســيتم دفــع التعويــض للعميــل تلقائي ـ ًا.
•        الطيران
فيمــا يتعلــق بالطيــران ،تقــدم التكنولوجيــا الحاليــة عــدة
طــرق يمكــن مــن خاللهــا تطبيــق العقــود الذكيــة فــي هــذا
المجــال.
ّ
ســتمكن ســجالت األصــول الرقميــة العمــاء مــن إدخــال
كافــة المعلومــات عــن أســاطيلهم ومــن ثــم يتــم إرســال
هــذه المعلومــات عبــر األنظمــة حيــث يتــم احتســاب
القســط العــادل المناســب لهــم .يمكــن اســتخدام تقنيــة
 Telematicsتمامًــا مثــل األنظمــة المســتخدمة بالفعــل
فــي التأميــن علــى الســيارات لجمــع وتحليــل البيانــات
المتعلقــة باســتخدام ورعايــة الطائــرة لزيــادة دقــة عمليــة
االكتتــاب فبمجــرد بــدء التأميــن ،يمكــن توصيــل أجهــزة
تتبــع نظــام تحديــد المواقــع العالمــي بـــ  blockchainلتتبــع
موقــع الطائــرة فــي الوقــت الحالــي وهــذا مــن شــأنه أن
يتيــح لنــا فرصتيــن:
     .1لتتبــع مســؤولية العميــل فــي دفــع قســط إضافــي إذا
دخلــت الطائــرة منطقــة محظــورة خــارج نطــاق التغطيــة
التأمينيــة.
     .2تقديــم التنبيــه والتعليمــات الالزمــة إذا كانــت الطائــرة
تقتــرب مــن الطقــس الســيء بشــكل غيــر معتــاد لتخفيــف
الخســائر.
حــدد هيلفنــد ( )Helfandأيضًــا اســتخدام البرنامــج فــي
تقديــر تكلفــة اإلصــاح أو مبلــغ التعويــض عــن طريــق
مقارنــة صــور بحالــة الممتلــكات المؤمنــة قبــل الخســارة
مــع الصــور بعــد الخســارة.
•        الزراعة
يبــدو أن البيانــات الــواردة مــن أجهــزة  Oracleالمملوكــة
لــدي الجهــات المختلفــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي مجــال التأميــن
الزراعــي.
فيمــا يتعلــق بالتأميــن علــى المحاصيــل ،يمكــن ألجهــزة
االستشــعار مراقبــة هطــول األمطــار ودرجــة الحــرارة
فتقــوم بتغذيــة  blockchainبالمعلومــات المتعلقــة
بالظــروف المحليــة ،ســوف يتــم تســهيل ذلــك مــن خــال
توصيــل شاشــات مراقبــة رطوبــة المحاصيــل باإلنترنــت،
مــن المتوقــع بحلــول عــام  2020أن العقــود الذكيــة
ستســتخدم طائــرات بــدون طيــار عنــد وقــوع كارثــة
طبيعيــة مباشــرة لتقديــر األضــرار وســيكون ذلــك ذا
فائــدة عاليــة فــي مجــال تأميــن المحاصيــل ،ويمكــن أيضًــا
ســحب البيانــات مــن برامــج - Oracleمثــل بيانــات الطقــس
مــن مكتــب األرصــاد الجويــة أو أي مصــدر موثــوق آخــر –
واســتخدامها فــي الدفــع التلقائــي للتعويــض عنــد حــدوث
خســارة للمحاصيــل ســواء بســبب االمطــار الغزيــرة أو
بســبب الجفــاف.
•        تقييم وتسوية المطالبات
العقــود الذكيــة ذاتيــة التنفيــذ لديهــا القــدرة علــى تحقيــق
كفــاءة أكبــر فــي قنــوات التوزيــع مثــل عنــد التجديــدات،
وتحديــث البيانــات عنــد حــدوث ايــه تغيــرات وأيضــ ًا عــن
تقديــم المطالبــات فعلــى ســبيل المثــال ،قــد تكــون تكاليــف
المعامــات أقــل بكثيــر عنــد المعاينــة وتســوية المطالبــات

حيــث انهــا تتــم بشــكل تلقائــي مبرمــج وال يحتمــل وجــود
عامــل الخطــأ البشــري .مرحلــة المطالبــات هــي لحظــة
مهمــة فــي عالقــة التأميــن .هــذه هــي اللحظــة التــي يُطلــب
فيهــا مــن شــركة التأميــن أداء التزامهــا التعاقــدي ،علــى
النحــو المفهــوم تقليديًــا (قانــون التأميــن البحــري)1906 ،
ولكنــه يتســبب فــي تكاليــف كبيــرة لشــركات التأميــن فــي
تقييــم المطالبــة والتفــاوض ودفــع المبلــغ للعميــل .فــي
الوقــت الحالــي ،تعــد عمليــة تســوية التعويضــات عمليــة
طويلــة حتــى فــي الحــاالت التــي ال يوجــد فيهــا نــزاع أو
شــك فــي مســؤولية مكتتــب التأميــن عــن المطالبــة ،حيــث
يتــم أخــد إجــراءات مطولــة التحقــق مــن صحــة المطالبــات.
قــد يعنــي الدفــع التلقائــي للتعويــض فــي هــذه الحــاالت أن
العميــل ســيتلقى قيمــة التعويــض بســرعة أكبــر وبالتالــي
قــد يســتجيب العقــد الذكــي بشــكل أكثــر فعاليــة عنــد
حــدوث الخســارة وممــا ســينهي الكثيــر مــن الخالفــات بيــن
العميــل وشــركات التأميــن ممــا ال يدعوهــم الــي الذهــاب
الــي المحاكــم مــرة اخــري وتوفيــر تكاليــف القضايا وســيزيد
ثقــة العميــل والشــركة بعضهــم البعــض.
موضوعات ذات صلة
مــن المهــم مالحظــة أن الدفــع التلقائــي يعتمــد علــى
كيفيــة اختيــار محفــزات الدفــع ،حيــث يجــب أن تكــون
موضوعيــة وموثــوق بهــا ،قــد تعنــي الموضوعيــة أن
المعلومــات المحفــزة والتــي علــى أساســها ســيتم صــرف
التعويــض تأتــي مــن قاعــدة بيانــات طــرف ثالــث ،وليــس
مــن بيانــات المؤمــن وبذلــك ال يوجــد احتماليــة للغــش
ولكــن الموضوعيــة قــد تعنــي أيضًــا أن المعلومــات يتــم
اســتخالصها قطعــة مــن نظــام إلكترونــي بغــض النظــر
عمــن يمتلــك ذلــك النظــام ،علــى ســبيل المثــال ،قــد
يتــم قبــول معلومــات أجهــزة استشــعار الفيضــان علــى
ممتلــكات المؤمــن لــه كمحفــز ولذلــك ســتحتاج شــركة
التأميــن إلــى تحديــد المحفــزات الموضوعيــة بمــا يكفــي
لتبريــر الدفــع التلقائــي مــع وضــع االعتبــار مــن يمتلــك
المستشــعر ،هــل يمكــن الوثــوق بــه ،وهــل تقــوم شــركة
خدمــات خارجيــة بصيانتــه؟ لمعالجــة احتماليــة وجــود
خطــر معنــوي (علــى ســبيل المثــال ،مــن شــأنه أن يبلــل
العميــل المستشــعر لتحريــك المبلــغ المدفــوع) وقــد
يتــم تصميــم المحفــز لطلــب بيانــات مــن مصــدر إضافــي
للتأكيــد بــد ً
ال مــن االعتمــاد علــى بيانــات مصــدر واحــد
علــى ســبيل المثــال بيانــات األرصــاد الجويــة الرســمية أو
صــور األقمــار الصناعيــة.
الثقة
عــدم الثقــة مشــكلة ذات صلــة ،حيــث تكــون الدوافــع
الموضوعيــة لــكال النوعيــن أكثــر ثقــة مــن بيانــات المؤمــن
لــه وحــده .ومــع ذلــك ،يجــب
أن يكــون هنــاك اعتــراف بــأن
المحفــزات قــد تكــون أحيانًــا
غيــر دقيقــة -علــى ســبيل المثــال
قــد يتعطــل جهــاز استشــعار
الطقــس أو الفيضــان وينتــج عنه
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البحوث
محفــز خاطــئ ،ويجــب وضــع محفــزات أخــري لالســتجابة.
علــى افتــراض أن دفــع التعويضــات ســيحدث تلقائيًــا فــي
هــذه الحــاالت ،ســيحتاج عقــد التأميــن إلــى توفيــر إعــادة
الســداد إذا كان المشــغل غيــر صحيــح ولــم يحــدث الحــدث
المؤمــن عليــه بالفعــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يكــون العكــس
صحيحًــا أيضًــا -ســيحتاج المؤمــن لــه إلــى طريــق بديــل
لتقديــم مطالبــة فــي حالــة حــدوث الحــدث المؤمــن عليــه،
لكــن آليــة الدفــع لــم تعمــل.
حجم المطالبات
وقــد اقتــرح أيضًــا أن الدفــع التلقائــي للمطالبــات ســيقلل
مــن عــدد المطالبــات التي ســتدفعها شــركة التأميــن .وذلك
ألن اإلخطــار التلقائــي للمطالبــة عبــر العقــد الذكــي مــن
شــأنه أن يقلــل مــن قــدرة العميــل علــى تلفيــق المطالبــة
بأفضــل صــورة ممكنــة أو تقديــم معلومــات إضافيــة إلــى
مكتتــب التأميــن ممــا يعــزز المطالبــة .يجــب التفكيــر فــي
طــرق بديلــة لدفــع المطالبــات إذا كان المؤمــن غيــر راض
عــن نتيجــة الدفــع التلقائــي للمطالبــة مــع التمســك بالعقــد
فــي نفــس الوقــت .يجــب تحديــد الظــروف التــي ســيحدث
فيهــا الدفــع بوضــوح قبــل تدوينهــا فــي العقــد الذكــي.
إنفاذ الضمانات
الضمانــات هــي الوعــود التــي قطعهــا العميل والتي تشــكل
ـزءا مــن عقــد التأميــن .وفــي حالــة خــرق الضمانــات يحــق
جـ ً
للمؤمــن االمتنــاع عــن التعويــض ،ســواء عالــج العميــل
الخــرق أم ال عــادة مــا يتــم تضميــن الضمانــات فــي عقــد
التأميــن لضمــان الحفــاظ علــى المخاطــر فــي نطــاق
معيــن .علــى ســبيل المثــال ،قــد تكــون الســيارة المؤمنــة
مقصــورة علــى اســتخدامات معينــة ،وقــد تمنــع الســفينة
مــن الدخــول إلــى مناطــق معينــة وقــد يحتــاج المبنــى إلــى
الحمايــة بواســطة أجهــزة اإلنــذار ضــد الســرقة أو الحرائــق.
فــي حالــة توفــر بيانــات  Oracleللتأكــد مــن االمتثــال أو غيــر
ذلــك مــن الضمــان ،يمكــن أن تــؤدي تكنولوجيــا العقــود
الذكيــة إلــى عواقــب مختلفــة تتبعهــا القانــون أو اتفــاق على
ً
شــرطا صالحًــا
انتهــاك الضمــان .إذا كان العقــد يتضمــن
إللغــاء االشــتراك ،فقــد تنهــي بيانــات  Oracleالتــي تؤكــد
حــدوث خــرق ،ممــا يحــول دون دفــع أي تعويــض للعميــل
بموجــب العقــد .فــي حالــة تطبيــق أحــكام قانــون التأميــن
الجديــد لعــام  ،2015يمكــن لتقنيــة العقــود الذكيــة تعليــق
الغطــاء حتــى يتــم اســتالم البيانــات التــي تؤكــد أن العميــل
متوافــق مــرة أخــرى .إذا كان العقــد يحتــوي علــى بنــد
مغطــى -وهــو أمــر معتــاد فــي الغطــاء البحــري -شــريطة
أن يبقــى الغطــاء خاضعــا لقســط إضافــي مدفــوع ،فــإن
تقنيــة العقــد الذكيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى دفــع القســط
اإلضافــي مــن قبــل العميــل.
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المنتجات جديدة
قــد يــؤدي اســتخدام العقــود
الذكيــة أيضًــا إلــى فتــح أســواق
جديــدة لشــركات التأميــن ،وهــي
باهظــة الثمــن فــي الوقــت الحالي

فــي حيــن ســتكون هنــاك حوافــز ماليــة واضحــة لشــركات
التأميــن لالكتتــاب فيهــا ،فــإن المنافــع االجتماعية ســتتدفق
أيضًــا مــن تغطيــة تأمينيــة أكبــر فمثــا:
•        علــى نحــو متزايــد ،تقــوم العديــد مــن الطائــرات
والســفن والمركبــات بتوفيــر بيانــات  GPSفــي الوقــت
الفعلــي والتــي يمكــن اســتخدامها مــن خــال العقــود
الذكيــة لتحديــد المواقــع الشــديدة الخطــورة (القرصنــة
أو منطقــة الحــرب أو الزلــزال) وتعديــل قســط التأميــن فــي
الوقــت الفعلــي.
•        فــي المنــزل الذكــي ،يمكــن لألجهــزة الذكيــة ،مثــل
األنــوار والنوافــذ الذكيــة ،والكاميــرات ،وأجهــزة الكشــف عن
تســرب الغــاز والدخــان ،أو أجهــزة استشــعار البــاب ،جمــع
البيانــات واالتصــال بوحــدة تحكــم منزليــة واحــدة.
•        يمكــن برمجــة المستشــعرات الكتشــاف األحــداث
المثيــرة والبــدء تلقائيًــا فــي المطالبــة أو حتــى الدفــع.
يمكــن تثبيــت هذه المستشــعرات بواســطة شــركة التأمين
كجــزء مــن بوليصــة التأميــن.
•        يمكــن أن تقــوم البيانــات الضخمــة مقدمــ ًا بتقييــم
احتمــال الخطــر المعنــوي (أي التنشــيط المتعمــد
للمستشــعر) ويمكــن تصميــم المنتــج للتصــدي للمخاطــر
(علــى ســبيل المثــال طلــب التوثيــق مــن مصــدر بيانــات
إضافــي واحــد علــى األقــل قبــل بــدء الدفــع).
رأي االتحاد
إنــه يمكــن االســتفادة مــن هــذه العقــود فــي العديــد مــن
أفــرع التأميــن المختلفــة كتأميــن الممتلــكات فــي حــال
الكــوارث وتأميــن نقــل البضائــع والطيــران والتأمينــات
الزراعيــة ،ويمكــن أن نضيــف نظــم الرعايــة الصحيــة حيــث
أن العقــود الذكيــة يمكــن اســتخدامها لنقل البيانات بشــكل
آمــن ،والســماح للمرضــى بالســيطرة فعــا علــى البيانــات
الخاصــة بهــم .أمــا األطــراف الثالثــة – مثــل الباحثيــن أو
المؤسســات الطبيــة الحيويــة -لــن يكــون لهــا الوصــول إذا
لــم تمنــح إذن صريــح مــن قبــل المريــض .ويمكــن أيضــا أن
تســتخدم لمهــام إدارة الرعايــة الصحيــة مثــل إدارة وصفــة
طبيــة ،نتائــج االختبــارات ،االمتثــال تنظيــم وترتيــب لــوازم
الرعايــة الصحيــة ,ولكــن مــن المهــم أن تكــون الشــركات
علــى إدراك واســع أنــه عنــد التعاقــد عبــر العقــود العاديــة،
العديــد مــن العوامــل تلعــب دوراً هامـ ًا فيمــا إذا كنــت تثــق
فيمــا توقــع عليــه .الجــزء األكثــر وضوحــا هــو فهــم مــا
هــو مكتــوب فــي العقــد .ويحــدد العقــد شــروط وأحــكام
االتفاقيــة القانونيــة (لغــة المحامــي) ،وهــو مــا تلتــزم بــه.
لذلــك ،مــن المهــم أن نفهــم القاعــدة القانونيــة وكيــف
يفســر ذلــك مــن قبــل النظــام القانونــي .هــذا هــو الســبب
فــي أننــا دائمــا نقــرأ بعنايــة األحــكام والشــروط الخاصــة
باالتفاقــات فــي ســبوتيفي ،فيســبوك ،تويتــر ،الــخ ،عنــد
الموافقــة علــى اســتخدام الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه
المواقع.
المصدر :

هذا البحث مقدم فى مسابقة البحوث والتى كانت على هامش المؤتمر
العام الثانى والثالثون فى الفترة من  28 - 24يونية  - 2018تونس

iraq.insurance.company

info@iq-insurance.com

www.iq-insursnce.com
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البحوث

كتاب «املسؤولية املدنية التقصريية وتأمني
املتدخلني يف البناء»
للمؤلف بنونة محمد جمال  -الناشر الرماتن باريس L’HARMATAN – Paris
محمــد جمــال بنونــة ،حاصــل علــى ماجســتير فــي العلــوم الرياضيــة بجامعــة باريــس ،6
علــى دبلــوم مهنــدس مدنــي مــن «المدرســة الخاصــة لألشــغال العموميــة »ESTP
بباريــس ،علــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي الجغرافيــة اإلنســانية مــن جامعــة نانتيــر
باريــس  ،10ومؤخــرا علــى دكتــوراة فــي القانــون المقــارن والقانــون اإلســامي مــن
جامعــة بربينيــون فيــا دوميســيا بفرنســا.
وهــو خبيــر لــدى شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن علــى المســتوى الدولــي ومستشــار
لــدى عــدة شــركات صناعيــة ،ويواصــل كذلــك التدريــس فــي عــدة جامعــات ومعاهــد
عليــا ومــدارس المهندســين.
محمــد جمــال بنونــة ألــف ســابقا كتابــا بعنــوان «اختــاالت البنايــات وإدارة أخطارهــا»،
كمــا نشــر عــدة مقــاالت علميــة فــي ميــدان التأميــن الهندســي ،إدارة األخطــار والقانون.

ملخص للكتاب
نظــرًا لــدوره كقــوة فاعلــة وأساســية فــي االقتصــاد
الوطنــي ،يعــد قطــاع البنــاء حاليًــا كمحــرك تنمــوي حقيقي،
أساســي وضــروري للعديــد مــن األنظمــة االقتصاديــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم.
معظــم الدراســات القانونيــة التــي أنجــزت حتــى اآلن والتــي
تناولــت المســؤولية المدنيــة للمتدخليــن فــي عمليــة
البنــاء ،اقتصــرت بشــكل عــام علــى دراســة مســؤوليتهم
المدنيــة العقديــة فقــط دون معالجــة مســؤوليتهم
المدنيــة التقصيريــة أو شــبه التقصيريــة ،وباألحــرى
تأمينهــا.
يحــاول هــذا الكتــاب دراســة وتحليــل المســؤولية المدنيــة
التقصيريــة أو شــبه التقصيريــة للمتدخليــن فــي عمليــة
البنــاء (المهنــدس المعمــاري ،المهنــدس المدنــي ،مكتــب
الدراســات التقنيــة ،مكتــب المراقبــة التقنيــة ،مختبــر األرض،
مقاولــة البنــاء والتصنيــع ،الــخ) فــي ظــل وعلــى ضــوء
القانــون المقــارن وذلــك مــن خــال المعالجــة القانونيــة
والتأمينيــة لنظــام هــذه المســؤولية فــي العديــد مــن
التشــريعات األوروبيــة مثــل
فرنســا وبريطانيــا العظمــى
وألمانيــا وإســبانيا ،وكــذا بعــض
التشــريعات اإلفريقيــة مثــل
المغــرب والســنغال والجزائــر
وتونــس.
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والدافــع العلمــي وراء هــذا االختيــار يكمــن فــي الوجــود
الحالــي لعديــد مــن النزاعــات الكبيــرة ذو طبيعــة تقصيريــة
وغيــر تعاقديــة بيــن المتدخليــن في ميــدان البنــاء وأصحاب
المشــاريع فــي العديــد مــن البلــدان .ويهــدف أيضًــا إلــى
البحــث عــن توضيحــات موضوعيــة لهــذا النــزاع فــي ســياق
لعبــة قواعــد المســؤولية المدنيــة للمتدخليــن فــي ميــدان
البنــاء (مهندســين ،شــركات البنــاء والتصنيــع ،الــخ).
مــن ناحيــة أخــرى يتطــرق الكتــاب للتغطيــات التأمينيــة
المقترحــة مــن طــرف المؤمنيــن ومعيــدي التأميــن
ومعالجتهــا انطالقــا مــن دراســتها مــع توضيــح أهميتهــا
وكــذا خدودهــا فــي بعــض الحــاالت التقنيــة.
والكتــاب نشــر بباريــس بتاريــخ  ،2019/7/5مؤلــف مــن 472
صفحــة ويضــم المواضيــع التاليــة :
 فهرس الكتابالكتاب في جزئيين
 الجــزء األول  :المســئولية المدنيــة فــي التشــريع المغربــيومقارنــة مــع التشــريعات االوروبيــة وبعــض الــدول األخرى.
الجــزء الثانــي  :إدارة أخطــار البنــاء والمســئولية المدنيــة
للمتدخليــن فــي عمليــة البنــاء ودور التأميــن مــع
المســئولية المدنيــة العشــرية

البحوث

مقاالت ومراجعات حول الخطر والتأمني
ترجمة وإعداد :مصباح كمال ،تحرير :تيسري الرتيكي
إن المنطلــق الــذي اعتمــد عليــه مصباح
كمــال فــي ترجمتــه لمجموعــة مــن
الدراســات والمراجعــات توزعــت علــى
أربعة عشــر فص ً
ال شــملت موضوعاتها:
التأميــن اإلســامي :الخصائــص
الوطنيــة والتنظيــم القانونــي ،اليــد
الخفيــة للتأميــن ،شــركات التأميــن
ودورهــا فــي االقتصــاد ،الكــوارث
واالنتعــاش االقتصــادي ،صناعــة
التأميــن الصحــي :كيــف يمكــن لــكارل
ماركــس أن يســاعدنا فــي فهــم أزمــة
الرعايــة الصحيــة ،وجهــة نظــر تاريخيــة
حــول مصطلــح «الخطــر المعنــوي»،
تطــور شــبكة األخطــار العالميــة ،إدارة
الــخ طــر وتاجــر البندقيــة :كيــف يكــون
رطــل مــن اللحــم اكتواريــ ًا؟ ،التأميــن
كأداة حــرب فــي القــرن الثامــن عشــر،
مكافــأة وســيط التأميــن لــدى لويــدز،
المراهنــة علــى الحيــاة :ثقافــة التأميــن
علــى الحيــاة فــي إنكلتــرا -1695
 ،1775التأميــن التبادلــي-1550 :
 ،2015تطــور التأميــن االجتماعــي:
الرعايــة االجتماعيــة والشــيخوخة
فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية،
التأميــن علــى الثــورة الصناعيــة:
التأميــن ضــد الحريــق فــي
بريطانيــا العظمــى -1700
 .1850ولقــد أراد معــد
ومترجــم الكتــاب “التنبيــه
إلــى وجــود نمــط مــن
الدراســات غيــر شــائع
فــي الكتابــات التأمينيــة
العربيــة” عاقــداً املــه
علــى قيــام الباحثيــن
الشــباب بدراســات
مماثلــة للنشــاط
التأمينــي العربــي
فــي ماضيــه وحاضــره.
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زيارات ملقر االمانة العامة لالتحاد
قام كل من
الدكتــور /عــادل منيــر عــادل االميــن
العــام لالتحــاد االفرواســيوي
وايضــا االســتاذ /حســين الشــربيني
المديــر المالــي واالداري لجمعيــة
االمــارات للتأميــن
واالســتاذ /خالــد صــادق عضــو متفــرغ
للشــؤن الماليــة لمصــر القابضــة
للتأميــن
واالســتاذة /ســامية حيــدة المديــر
التنفيــذي للعمليــات شــركة ويلــز تــاور
واتــس
الســيد وائــل الخطيــب؛ رئيــس
 Locktonللشــرق األوســط و بمعيتــه
الســيد محمــد مجــدي عمــر ،الرئيــس
التنفيــذي للشــركة
الســيد /مؤمــن مختــار رئيــس مجلــس
االدارة والعضــو المنتــدب لشــركة
مصــر للتاميــن.
الســيد  /ســيز مارتــك  ،المديــر
اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا
كمــا قــام الســادة مــن شــركة
الســعودية إلعــادة التاميــن  : Saudi Reاالستاذ /عبد الفتاح الشامي  -االستاذ /امير عفاس  -االستاذ /فهد الحصني
االســتاذ /عبــد الفتــاح الشــامي -
االســتاذ /اميــر عفــاس  -االســتاذ/
فهــد الحصنــي
بزيــارة مقــر االتحــاد العــام العربــي
للتاميــن متمنيــن لألمانــة العامــة
لالتحــاد كل التوفيــق والنجــاح ومزيــداً
مــن االنجــازات تحقيقـ ًا ألهــداف االتحــاد
وتطويــر صناعــة التأميــن العربيــة.
كمــا قــام – Mr. Sezi Meric, MSc
Regional Manager MENA – Echore,
 Zurichبزيــارة االســتاذ /شــكيب أبــو
زيــد – االميــن العــام لإلتحــاد العــام
العربــي للتأميــن يــوم 2019/8/27
بمكتبــه باالمانــة العامــة لإلتحــاد العام
العربــي للتأميــن والــذي أتــى لتهنئتــه
علــى توليــه منصــب االميــن العــام
لإلتحــــــــاد
ا لعــــــــــا م
العـــــــــربي
للتأميــن.
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السيد /مؤمن مختار

الدكتور  /عادل منير

االخبار

r. Sezi Meric, MSc – Regional Manager MENA – Echore, Zurich

االستاذ  /خالد الصادق

االستاذ /حسين الشربيني

االستاذة /سامية حيدة

المرحوم السيد /وا ٔيل الخطيب والسيد /محمد مجدي عمر
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االخبار
زيــارة لشــركة "مصــر للتأميــن"
العتيــدة ؛ حيــث تــم االجتمــاع مــع
الســادة :مؤمــن مختــار ،رئيــس
مجلــس اإلدارة و العضــو المنتــدب؛
عــاء الديــن أحمــد ،نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة؛ محــي الديــن عبــد
الحليــم ،؛رئيــس قطــاع؛ الســيدة
آمانــي الماحــي  ،رئيســة قطــاع؛
وقــد مثــل االتحــاد الســادة :شــكيب
أبوزيــد :األميــن العــام مجــدي فرغــل:
األميــن العــام المســاعد

قــام االســتاذ /علــي عمــار الرقيعــي
المديــر العــام لالتحــاد الليبــي
لشــركات التاميــن بزيــارة مقــر االمانــة
العامــة لالتحــاد العام العربــي للتامين
متمنيــا لألمانــة العامــة لالتحــاد كل
التوفيــق والنجــاح ومزيــداً مــن كمــا
هنــأ االســتاذ  /شــكيب ابــو زيــد
االميــن العــام لالتحــاد العــام العربــي
للتأميــن بتولــي منصبــة الجديــد
متمنيــا لــه التوفيــق والنجــاح.
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اجتماع لجنة مدراء ال  ITألعداد كراسة شروط
ومواصفات االصدار االلكرتوني
يومي  20-19يونيو  – 2019البحرين

اجتمعــت لجنــة مــدراء
ال  ITالمكلفــة مــن لجنــة
الســيارات
تأمينــات
العربيــة
والمكاتــب
بالشــركة
الموحــدة
الكويتيــة
البحرينيــة
للتأميــن  – gig -البحريــن
يومــي 2019/6/20 –19
وناقشــت اللجنــة إعــداد
الشــروط
كراســة
والمواصفــات وجميــع
مشــروع
جوانــب
اإللكترونــي
اإلصــدار
البرتقاليــة
للبطاقــة
واإلداريــة
الماليــة
و ا لتنفيذ يــة .
وبدأت من طرف :
 1اســتعرض الســيد /عزالديــن بطيحــة  -مديــر
تكنولوجيــا المعلومــات
العمانــي
بالمكتــب
للبطاقــة
الموحــد
البرتقاليــة Presentation
توضــح الــــ  demoكفكــرة موجــزة للبرنامــج المطلــوب
لإلصــدار اإللكترونــي للبطاقــة البرتقاليــة بــكل مــن االتحــاد
والمكاتــب العربيــة الموحــدة وشــركات التأميــن األعضــاء
بالمكاتــب الموحــدة  ،والتــي القــت استحســان الســادة
األعضــاء
 2قــام الســيد  /حاجــي مجيــد  -مديــر ITبالمكتــب الموحــدالجزائــري للســيارات  ،الــذي اقتــرح إضافــة تفاصيــل
ومخطــط لعمليــة إصــدار البطاقــة البرتقاليــة Process of
 Generating Orange Cardوالــذي يكــون بطريقتيــن :
ا -إصــدار علــى الخــط  real timeباســتخدام  APIالمنشــور
فــي النظــام الرئيســي
إصــدار مجموعــة مــن األرقــام التسلســلية مــن النظــام
الرئيســي ثــم تغذيــة النظــام
المحلــي الــذي يبيــع للشــركات
وقـد تـم االتفاق على :
كراســة الشــروط والمواصفــات
التــي تتضمــن جميــع جوانــب
مشــروع اإلصــدار اإللكترونــي
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الماليــة واإلداريــة والتنفيذيــة للبطاقــة البرتقاليــة RFP
المرفقــة  ،حيــث قامــت لجنــة الــــ ITبمراجعــة جميــع
مقترحــات المكاتــب المختلفــة واتفقــت علــى كراســة
شــروط موحــدة تضمنــت جميــع وجهــات النظــر المختلفــة
 ،وبمــا يخــدم جميــع نواحــي المشــروع وعليــه تقــدر األمانة
العامــة لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن الجهــود المبذولــة
مــن قبــل لجنــة مــدراء الــــ ITمــع قيــام كل عضــو مــن
لجنــة مــدراء الــــ ITباقتــراح مــا يــراه مناســب ًا مــن شــركات
متخصصــة للتقــدم بعــروض أســعار بحــد أقصــى األول من
أغســطس  ، 2019وقـــد اختــارت اللجنــة تســمية الســيد /
محمــد حمــزة منســق عمــل اللجنــة بحيــث تقــوم الشــركات
بالتواصــل معــه لالســتعالم واالستفســار عــن أيــة أمــور
تتعلــق بالمشــروع وأن تقــوم الشــركات بأرســال عرضهــا
المالــي فــي ظــرف مختــوم إلــى األميــن العــام لالتحــاد
العــام العربــي للتأميــن فــي مصــر إمــا عــن طريــق البريــد
أو تســليمه باليــد  ،ويتــم تجميعهــا لــدى األميــن العــام
لعرضهــا علــى لجنــة مــدراء الــــ ITلدراســتها وتقييمهــا
علــى أن يحــدد موعــد انعقــاد اللجنــة بعــد اســتالم هــذه
العــروض فــي المهلــة المحــددة .

SERVING YOUR CHALLENGES,
SUPPORTING YOUR ACTIVITY

Îlot 135, N°2, Cité Adminiﬆrative Plateau. Ouled Fayet. Alger 16035
Tél : +213 0 21 38 25 08 - Fax : +213 0 21 38 26 16
E-mail : contact@ccr.dz - Site Web : www.ccr.dz
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اجتماع اللجنة التنفيذية 70
تونس 2019/7/22

بدعــوة مــن االميــن العــام لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن
الســيد /شــكيب ابــو زيــد وباســتضافة كريمــة مــن ســوق
التأميــن التونســي فــي شــخص رئيــس الجامعــة االســتاذ/
حبيــب بــن حســين تم عقــد اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة /70 /
يــوم  2019/7/22بتونــس برئاســة رئيــس االتحــاد الســيد/
االســعد زروق رئيــس االتحــاد العــام العربــي وحضــور كل
مــن الســادة اعضــاء اللجنــة:
االســتاذ /ايلــي طلبيــة نائــب
رئيــس االتحــاد العــام العربــي
للتأميــن و رئيــس مجلــس ادارة
لشــركة االعتمــاد اللبنانــي
للتأميــن وأعــاده التأميــن
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االســتاذ /يوســف بــن ميســية عضــو مجلــس االتحــاد العام
العربــي للتأميــن ورئيــس مجلــس ادارة والمديــر العــام
لشــركة الجزائريــة للتأمينــات كات “”CAAT
االســتاذ /عــاء الزهيــري عضــو مجلــس االتحــاد العــام
العربــي للتأميــن رئيــس االتحــاد المصــري للتأميــن و العضو
المنتــدب لشــركة جــي اي جــي للتأميــن  -مصــر
االســتاذ /انــور الشــنطي عضــو مجلــس االتحــاد العــام
العربــي للتأميــن رئيــس االتحــاد الفلســطيني لشــركات
التأميــن
وقــد تــم مناقشــة واقــرار العديــد مــن الموضوعــات
المدرجــة علــي جــدول اعمــال الجتمــاع والخاصــة بالشــئون
الماليــة والفنيــة واالداريــة والثقافيــة لالتحــاد .

االخبار

يسر األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين
ان تحيطكم علما بان االتحاد المصري سيتم تنظيم للتامين

مؤتمر  Rendezvousالثاني 2019
الذي سيعقد في فندق

RIXOS Premium Seagate
من الفترة  11إلى  13نوفمبر  2019بمدينة شرم الشيخ
تحت شعار

Spreading Precious Ideas - SPI
وسوف يناقش المؤتمر الموضوعات التالية:
قطاع التأمين في مصر يتغلب على التحديات،
تأثير القواعد علي الوقت الحالي وفي المستقبل،
الربحية في التأمين على غير الحياة :مراعاة الفجوة،
مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية
سد فجوة الحماية ،والعديد من الموضوعات األخرى.
ويتمني االتحاد العام العربي للتامين النجاح للمؤتمر.
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االخبار

األجتماع الرابع للجنة مدراء ال ُ IT
املكلفة من
قبل تأمينات السيارات واملكاتب العربية املتحدة
يومي  5-4سبتمرب  - 2019القاهرة  -جمهورية مصر العربية

تنفيــذاً لتوصيــة لجنــة مــدراء الـــ  ITالمُـــشكله مــن قبــل
لجنــة تأمينــات الســيارات والمكاتــب العربيــة الموحــدة
لــدى اجتماعهــا الســابق (المنامــة – مملكــة البحريــن 19
و )2019/6/20وبدعــوة مــن الســيد  /شــكيب أبــو زيــد – األميــن
العــام لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن تــم عقــد هــذا االجتمــاع
بحضــور الســيد  /عــاء الزهيــري – عضــو مجلــس االتحــاد
العــام العربــي للتأميــن ممثــل ســوق التأميــن المصــري
ورئيــس االتحــاد المصــري للتأميــن.
قــام بأمانــة ســر االجتمــاع الســيد  /مجــدى فرغــل – األميــن
العــام المســاعد والســيدة  /نســرين علــى – القائــم بأعمــال
اإلدارة الفنيــة باالتحــاد .
وبعــد المناقشــات أتفــق الســادة أعضــاء اللجنــة علــى القيــام
بفتــح مظاريــف الشــركات الخمســة التــي تقدمــت بعروضهــا
لألمانــة العامــة لالتحــاد حيــث أنــه فــي حالــة اســتبعاد
العــرض المتهالــك ســوية مــع العــرض الــذي تقــدم بعــد المدة
المحــددة لتلقــى العــروض فســوف يتبقــى ثالثــة عــروض
فقــط  ،وهــذا يعتبــر عــدد غيــر كافــي وال تعتبــر منافســة
لذلــك تــم االتفــاق علــى فتــح المظاريــف وكالتالــي /
شركة ASSURETECH
شركة األردن لشبكات المواصالت وأنظمة االتصاالت
شركة VISION INNOVATIVE TECHNOLOGIES LLC
شركة NAJM FOR INSURANCE SERVICES
شركة BAHWAN CYBERTEK LLC
وبعـــد أن قــام الســادة أعضــاء اللجنــة بدراســة وتقييــم
العــروض المقدمــة تـــم االتفــاق
علــى :
أن يتــم التقييــم علــى أســاس 70
 %العــرض الفنــي و % 30للعــرض
المالــي .
االتفــاق علــى قبــول عــروض
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الشــركات أدنــاه الثــاث مــن أصــل الشــركات الخمســة
المتقدمــة /
شركة ASSURETECH
شركة األردن لشبكات المواصالت وأنظمة االتصاالت
شركة VISION INNOVATIVE TECHNOLOGIES LLC
أن تقــوم األمانــة العامــة لالتحــاد بالدعــوة لعقــد اجتمــاع
للجنــة مــدراء الـــ  ITســوية مــع دعــوة الشــركات الثــاث أعــاه
لتقديــم عــرض فنــي Technical & Marketing( Power Point
 )Presentationلشــرح آليــة العمــل المقترحــة مــن قبلهــم
 ،علــى أن يعقــد بدبــي – اإلمــارات العربيــة المتحــدة يــوم 2
أكتوبــر  2019حتــى يتســنى االختيــار النهائــي للشــركة التــي
ســتتولى تنفيــذ مشــروع اإلصــدار اإللكترونــي للبطاقــة
البرتقاليــة  ،وفــى حــال تعــذر ذلــك يتــم عقــد االجتمــاع
بالقاهــرة .
إصــدار خطــاب بعــد هــذا االجتمــاع مباشــرة للســادة المكاتب
العربيــة الموحــدة لحثهــا علــى االنتهــاء مــن البنيــة التحتيــة
األساســية الخاصــة بهــا خــال مــدة أقصاهــا عــام تمهيــداً
للبــدء فــي مشــروع اإلصــدار اإللكترونــي للبطاقــة البرتقاليــة .
كمــا قــام الســادة أعضــاء اللجنــة بتقديــم خارطــة الطريــق
 Road Mapلتطويــر وأتمتــة موضــوع البطاقــة البرتقاليــة
ومراحــل تطويــر المشــروع .
وطلــب األســتاذ  /عــز الديــن بطيحــة – مديــر تكنولوجيــا
المعلومــات  /المكتــب العمانــي الموحــد للبطاقــة البرتقاليــة
تســجيل تحفظــه علــى بعــض آليــه عمــل اللجنــة خــال يومــي
اجتماعهــا مــن حيــث اســتالم بعــض العــروض خــارج الوقــت
المحــدد واســتالم العــرض المتهالــك .
وفــي الختــام تقــدم الحضــور بالشــكر للســيد  /شــكيب أبــو
زيــد – األميــن العــام لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن علــى
مــا يبذلــه مــن جهــد وعنايــة فــي ســبيل البــدء فــى اإلصــدار
اإللكترونــي للبطاقــة البرتقاليــة .

االخبار

امللتقي التأمني الخليجي السادس عشر السنوي
دبي  -األربعاء والخميس  17-16أكتوبر 2019
«التأمينات االجتماعية وصناديق االدخار وعالقة التأمني بها»

اقــام اتحــاد التأميــن الخليجــي بالتعــاون مــع جمعيــة
االمــارات للتأميــن وهيئــة التأميــن ملتقــي التأميــن الخليجــي
الخليجــي الســادس عشــر الســنوي ,حيــث ناقــش الملتقى
علــى مــدى يوميــن بمشــاركة أكثــر مــن  150خبيــراً فــي
مجــال التأميــن والتأمينــات االجتماعيــة فــي اإلمــارات ودول
عربيــة أخــرى ،عــدداً مــن الموضوعــات المهمــة منهــا تطوير
برامــج تقاعــد للمقيميــن وخصخصــة صناديــق التقاعــد
ودور شــركات تأمينــات الحيــاة وتوفيــر الحمايــة االجتماعية
لمختلــف فئــات العامليــن وتأثيــر اســتدامة صناديــق
التقاعــد الخليجيــة علــى النمــو االقتصــادي ودور شــركات
التأميــن فــي توفيــر الضمــان االجتماعــي .وقــال معالــي
المهنــدس ســلطان بــن ســعيد المنصــوري وزيــر االقتصــاد
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة التأميــن ،إن نظــم التأمينــات
االجتماعيــة وصناديــق االدخــار تعــد قنــاة رئيســية لتجميــع
المدخــرات الوطنيــة واســتخدامها في مشــاريع اســتثمارية
تعــود بالنفــع علــى المجتمــع واالقتصــاد فــي آن واحــد،
الفت ـ ًا إلــى أن حجــم األقســاط المكتتبــة لتأمينــات التقاعــد
والشــيخوخة وتأميــن تعويضــات العمــال فــي اإلمــارات بلــغ
 469مليــون درهــم فــي .2018
وأضــاف فــي الكلمــة االفتتاحيــة
التــي ألقاهــا نيابــة عنــه إبراهيــم
الزعابــي مديــر عــام هيئــة
التأميــن ،إن نشــاط التأميــن يقوم
بــدور رئيســي فــي حمايــة األفراد
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والممتلــكات مــن حيــث ضمــان الوفــاء بااللتزامــات لحملــة
وثائــق التأميــن فضــ ً
ا عــن دوره االســتثماري فــي تجميــع
المدخــرات الوطنيــة وتنميتهــا واســتثمارها االســتثمار
األمثــل بمــا يتفــق ومتطلبــات تلــك الصناعــة وتدعيــم
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية.كمــا أوضــح المنصــوري
أن هيئــة التأميــن تحــرص علــى تطــور تغطيــات تأميــن
التقاعــد والشــيخوخة بالدولــة وتنميــة الوعــي التأمينــي
لهــذا النــوع مــن التغطيــات ،حيــث بلــغ إجمالــي األقســاط
المكتتبــة لتأمينــات التقاعــد والشــيخوخة مــا مجموعــه
 117مليــون درهــم بمــا يــوازي مــا نســبته  1%مــن إجمالــي
األقســاط لفــرع التأميــن علــى األشــخاص وتكويــن األمــوال،
الفتــ ًا إلــى أن تغطيــات تأميــن التقاعــد والشــيخوخة
بشــركات التأميــن تســهم فــي تقديــم الحمايــة التأمينيــة
لألفــراد المتقاعديــن لتوفيــر حيــاة كريمــة بعــد التقاعــد
وبالتــوازي مــع المنافــع المتحصلــة مــن نظــم المعاشــات
والتأمينــات االجتماعيــة ,وقــال فريــد لطفــي ،األميــن العــام
لجمعيــة اإلمــارات للتأميــن ،إن إطــاق المزيــد مــن صناديــق
التقاعــد وتطويــر برامــج تقاعــد للمقيميــن يجــب أن يكــون
توجهــ ًا فــي المنطقــة واســتثمار أمــوال تلــك الصناديــق
فــي مشــاريع طويلــة األجــل ،موضح ـ ًا أن هنــاك عــدداً مــن
التجــارب المحليــة الخاصــة فــي هــذا الشــأن تعتبــر نموذجـ ًا
جيــداً ليتــم تعميمهــا وهــو مــا يتطلــب تدخــ ً
ا حكوميــة.
ولفــت لطفــي إلــى أن تلــك الصناديــق مــا زالــت بحاجــه إلــى
الترويــج مــن جانــب شــركات التأميــن المحليــة.

االخبار

الندوة العربية حول الشمول المالي والتأمين المستدام
 16-15يناير  - 2020القاهرة
يسر األمانة العامة لإلتحاد العام العربي للتأمين
إعالمكم أنه بالتعاون والتنسيق مع االتحاد المصري للتأمين
فقـد تقـرر عقـد /

الندوة العربية حول الشمول المالي والتأمين المستدام
وذلك يومي األحـد واألثنيـن الموافقين
 15و 16يناير  2020بالقاهرة .
وحرصًا من األمانة العامة لإلتحاد على تنظيـم أجندة أعمالكم ،
فقـد أرتـأت إصـدار هـذا التعميم المبدئي ،
وسوف توافيكم الحقًا بكافة التفاصيل األخرى
حال اإلنتهاء من الترتيبات الخاصة بها .
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االخبار

تكريم االستاذ /عبد الخالق رؤوف خليل
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فــي لمســة وفــاء
قــام كال مــن الســوق
المصــري ممثــا فــي
االتحــاد المصــري
للتأميــن والســوق
البحرينــي ممثــا فــي
التاميــن
جمعيــة
البحرينيــة تــم تكريــم
عبــد
االســتاذ/
الخالــق رؤوف خليــل
االميــن العــام الســابق
العــام
لالتحــاد
للتاميــن بمناســبة
انتهــاء مــن تولــي
منصبــة كأميــن عــام
لالتحــاد لألكثــر من 20
عامــا والقــي االســتاذ/
عبــد الخالــق رؤوف
خليــل كلمــة فــي كال
مــن الحفليــن اعــرب
فيهــا عــن ســعادته
بالتكريــم ومؤكــدا
فيهــا أن مــا قــام
بــه خــال مســيرته
الوظيفيــة مــا هــو إال
واجبــه وقــد حضــر
الحفليــن عــدد مــن
القيــادات والرؤســاء
التنفيذيــن بشــركات
التأميــن البحرينيــة
والمصريــة وشــركات
الوســاطة ووســائل
العربــي
االعــام
ولقــد حصــر الســادة
الحضــور علــي القــاء
كلمــات تعبــر عــن كل
االحتــرام والتقديــر
لمــا قدمــة االســتاذ
عبــد الخالــق مــن
انجــازات واســهامات
لصناعــة التاميــن
فــي العالــم العربــي
وتمنــي الجميــع لــه
الصحــة
موفــور
والعافيــة والتوفيــق
والنجــاح فــي حياتــه
ا لمســتقبلية .

االخبار
سوق التأمني اللبنانى ممثال فى اإلعادة العربية يكرم األمني العام
قــام رئيــس مجلــس
إدارة شــركة إعــادة
التأميـــــن الـــعربيــــة
الشــيخ /خلــدون بركات
بتكريم الســيد /شــكيب
ابــو زيــد االميــن العــام
لالتحــاد العــام العربــي
للتاميــن وذلــك بحضور
رئيــس جمعية شــركات
الضمــان فــي لبنــان
الســيد /ايلــي طربيــه
الســابق
والرئيــس
للـــــــجمعية الســــيد/
ماكــس زكار وعــدد مــن
أعضــاء مجلــس إدارة
شــركة إعــادة التاميــن
العربيــة

االستاذ  /أيلي طربيه
رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان
واألمانـة العامـة لالتحـاد العـام العربــي للتأمين
تتقدم بخالص التهنئة على هذه الثقه الغاليه متمنين
لكم دوام التوفيـق والنجـاح و كل التقدم واالزدهار
لجمعية شركات الضمان في لبنان
تحت رئاستكم.
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يف رثاء الزميل /وائل الخطيب
لكــي أكــون صريحـ ًا ،لــم أكــن أعــرف المرحــوم وائــل الخطيب
جيــداً قبــل إنتقالــي إلــى مركــز دبــي المالــي العالمــي ســنة
2006؛
ســمعت الكثيــر عــن وائــل مــن صديقنــا المشــترك و الخبيــر
التأميني األســتاذ صالح الديــن القادري الــذي أســس
مكتــب الــدار البيضــاء و قبلهــا طلبــه الفقيــد للعمــل إلــى
جانبــه فــي دبــي؛ لــم أذكــر يومـ ًا أننــي ســمعت أحــداً يوجــه
إنتقــادًا أو لوم ـ ًا لوائــل علــى المســتوى العملــي ،ألنــه كان
يعمــل بهــدوء و حســب علمــي لــم يكــن مــن النــوع الــذي
يحــب المنافســة القويــة؛ فــي إعــادة التأميــن ،كان يركــز
علــى األعمــال االختياريــة الكبيــرة و يســتهدف برامــج إعــادة
والء لشــركته و لشــخصه ،جعــل بعــض
بعينهــا ،و يخلــق ً
الشــركات ال تشــتغل إال معــه ،حيــث كنــت أدرك حتــى قبــل
زياراتهــا أنــه مــن المســتحيل المزايــدة أو محاولــة إنتــزاع
شــغل منها؛
وائــل كان مــن الشــباب الذيــن ســاهموا فــي بنــاء أبوظبــي
الوطنيــة ،و كان معروفــا بجديتــه و قدراتــه التفاوضيــة مــع
المعيديــن فــي مجــال المخاطــر النفطيــة ،أكســبته إحترام ـ ًا
كبيــراً ،إنتقــل بعدهــا إلــى لنــدن و إشــتغل مــع Minet
لفتــرة قصيــرة ،أســس بعدهــا  MIBو أصبــح وســيط ًا لــدى
اللويــدز ،لينتقــل فــي  2008إلــى  Locktonو يؤســس مكتــب
دبــي فــي .2009
منــذ  ،2009رأيــت عمــل وائــل يومـ ًا بعــد يــوم وكيــف أســس
لشــركة  Locktonإســم ًا و صرحــا تأمينيـ ًا بــكل المقاييــس؛
كان صاحــب اســتراتيجية واضحــة األهــداف ،يعــرف كل
شــيء عــن األســواق التــي يتعامــل فيهــا ولــه خطتــه التــي
تتماشــى معها؛
منــذ انطلقــت  Locktonالشــرق األوســط فــي مركــز
دبــي العالمي ،بمكتــب ال يتجــاوز عــدد الموظفيــن فيــه
 5أشــخاص ،توســعت الشــركة و أنشــأت لهــا فروعــ ًا فــي
التأميــن المباشــر فــي أبوظبــي ،األردن ،مصــر و فــي إعــادة
التأميــن فــي المغــرب ( ) C.F.C؛ اســتثمر فــي المخضرميــن
مــن المأمنيــن ومــن الشــباب ،و جعلهــم يشــتغلون معــ ًا
حتــى أصبــح عــدد الموظفيــن فــي مصــر فقــط يفــوق
الثمانيــن.
خــال ســنوات مركــز دبــي المالــي العالمــي ،لــم أرى يومــ ًا
الفقيــد لحالــه ،كان كل الوقــت علــى المحك ،دائمــا مــع
شــخص أو أشــخاص يتنــاول الغــداء فــي مطعمــه اللبنانــي
المفضــل «المندلــون» .وحيــن صــار خــاف علــى عمــل
جمعيــة التأميــن لمركز دبــي العالمــي ،رشــح نفســه
للرئاســة بخطــاب قــوي و كلمة نابعــة مــن القلب ،مؤكــداً
العــزم علــى العمــل علــى
النهــوض بعمــل الجمعيــة و
محاولــة إســتثناء الشــركات مــن
دفــع ضريبــة القيمــة المضافــة؛
كانــت هــذه هــي المــرة الوحيــدة
التــي لــم ينجــح فيهــا حســب
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علمــي ،لكــن تظــل كلماتــه تــرن فــي ذاكرتــي؛ ال يفوتنــي أن
أقــول أنــه عندمــا تحــدث لــي عــن منافســه فــي إنتخابــات
الجمعيــة ،قــال لــي ان عالقاتــه معــه طيبــة وحتــى علــى
المســتوى العملــي ،وهــم يتناولــون الغــداء معــ ًا بصــورة
منتظمــة؛ قــدرت فيــه هــذا اإلحتــرام....
ســألته عــن وضــع مكتــب المغــرب ،قــال لــي بالحــرف
الواحــد أنــه طلــب مــن مديــرة المكتــب الترشــح لمبــاراة
الوســطاء مــن أجــل اإلنفتــاح علــى التأميــن المباشــر؛ مــرة
أخــرى قــدرت فيــه اإلســتمرارية...
كان آخــر لقــاء لــي بوائــل منــذ  14يــوم بالضبــط عندمــا
إتصــل بــي مــن مكتــب صديقنــا المشــترك ،رئيــس مجلــس
اإلدارة و العضــو المنتــدب لشــركة مصــر للتأميــن ،و قــال
لــي «أود زيارتــك ألشــرب قهــوة معــك بعــد  10دقائــق» ،لــم
أكــد أحضــر نفســي حتــى كان داخــل المكتــب بإبتســامته
و مالحظاتــه التــي ال تعــرف المجاملــة المجانيــة حــول
ضــرورة النهــوض باإلتحــاد؛ هنأنــي علــى نجاحــي الوصــول
إلــى االمانــة العامــة و إدارتــي للحملــة اإلنتخابيــة ،و أثنــى
علــى النشــرة اإللكترونيــة لإلتحــاد العربــي و أخدنــا صــوراً
تذكاريــة نالــت إعجــاب  23700شــخص ًا علــى صفحــة
اإلتحــاد علــى  ،LinkedInممــا أثــار إســتغرابنا فــي األمانــة
العامــة وفــي نفــس الوقــت جعلنــا نــدرك أهميــة هــذه
الوســيلة للتواصــل المهنــي.
تتوالــى األيــام ويغيــب المــوت األحبــاء و األصدقــاء ،لكــن
تبقــى ذكرايتهــم الجميلــة مرســومة فــي ذاكرتنــا.
تعازينــا إلــى الســيدة ليــز ،وإلــى عطــا ،فــارس ،مريــم و
زينــب و إلــى كل عائلتــه المحترمــة و عمــوم منتســبي
شــركة .Lockton

شكيبأبوزيد
اجلزائر 2019/09/09

تنعي األمانة العامة لإلتحاد العربي للتأمني نيابة عن مجلس
اإلدارة و أعضاء مجلس اإلتحاد:
الفاضل املرحوم السيــد

وائـــل أيوب زعرب

مؤسس الشركة األردنية الفرنسية للتأمني (جوفيكو)
وأحد رواد قطاع التأمني يف األردن
والد كل من زمالئنا

الدكتور وليد زعرب

مدير عام الشركة األردنية الفرنسية للتأمني

والسيد وسيم زعرب
والسيد أيوب زعرب

الرئيس التنفيذي لشركة املشرق للتأمني/فلسطني
الذي انتقل اىل رحمته تعاىل يوم الثالثاء املوافق 2019/9/17
ونتفدم من عائلة الفقيد بأصدق مشاعر العزاء واملواساة
سائلني املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة
وان يلهم أهله جميل الصرب وحسن العزاء.
و انا هلل وانا اليه راجعون.

55

انضمام

مصري حياة
2001

سنة التأسيس

 دينار جزائري1,500,000,000

رأس املال املدفوع

سوفي محمد حكيم

رئيس مجلس االدارة

براح عدنان عبد الرحمان

املدير العام

 بلدية حيدرة الجزائر43 شارع عماني بلقاسم رقم

العنوان

16035

صندوق بريد

+٢١٣ ٧٧٠١١٢٠٧٢/٧٣ ، ٢١٦٠٩٠٤٠/080

الهاتف

+٢١٣ ٢٤٠٩٠٢١٦
courrier@macirvie.com

الفاكس
الربيد اإللكرتوني

www.macirvie.com

املوقع االلكرتوني

الجزائر – الجزائر

املدينة والدولة

MACIRVIE
Year of establishment

2011

Paid up capital
Chairman
General Manager
Address

1,500,000,000 A.D.
Soufi Mohamed Hakim
Berrah Adnane Abderahmane
43, Rue Amani Belkacem, Paradou, Hydra, Alger

Tel
Fax
Email
Web site
City & Country

+213 770112072/73 - 21609040 / 080
+213 24090216
courrier@macirvie.com
www.marcirvie.com
Algiers - Algeria
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انضمام

الشركة الجزائرية الخليجية لتأمني االشخاص
2015

سنة التأسيس

 دينار جزائري1,000,000,000

رأس املال املدفوع

سعيد جدوش

رئيس مجلس االدارة

سعيد جدوش

املدير العام

 شارع طرابلس حسين الجزائر العاصمة1

العنوان

16000

صندوق بريد

021773012/14/15

الهاتف

021772659
aglic@aglic.dz

الفاكس
الربيد اإللكرتوني

https://aglic-algerie.com

املوقع االلكرتوني

الجزائر – الجزائر

املدينة والدولة

Algerian Gulf Life Insurance Company
Year of establishment

2015

Paid up capital
Chairman
General Manager
Address

1,000,000,000 A.D.

Tel
Fax
Email
Web site
City & Country
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Said Haddouche
Said Haddouche
RUE Tripoli Hussein Dey Alger 1
021773012/14/15
021772659
aglic@aglic.dz
/https:///aglic-algerie.com
Algiers - Algeria

انضمام

شركة املتوسطية الليبية للتأمني
2018

سنة التأسيس

 دينار ليبي٢٠,000,000

رأس املال املدفوع

علي البشير محمد

رئيس مجلس االدارة

الطاهر عثمان التائب

املدير العام

 بنغازي- سيدي حسين

العنوان

00218915885020 / 5030
info@lmic.ly

الهاتف
الربيد اإللكرتوني

/http://www.lmic.ly

املوقع االلكرتوني

 ليبيا- بنغازي

املدينة والدولة

Almutawasitia Libyan Insurance Company
Year of establishment

2018

Paid up capital
Chairman
General Manager
Address

20,000,000 L.D.

Tel
Email
Web site
City & Country

00218915885020 / 5030
info@lmic.ly

Ali al-Bashir Mohammed
Al Taher Osman Alttayib
Sidi Hassine - Benghazi

/http://www.lmic.ly

Benghazi- Libya
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انضمام

ع.م. ش- كاش- شركة تأمينات املحروقات
1999

سنة التأسيس

 دينار جزائري550,000,000

رأس املال املدفوع

ناوري مختار

رئيس مجلس االدارة

ناوري مختار

املدير العام

 شارع ديدوش مراد48

العنوان

22/20/ 274716

الهاتف

274842
s-cherrak@cash-assurance.dz

الفاكس
الربيد اإللكرتوني

www.cash-assurance.dz.com

املوقع االلكرتوني

الجزائر – الجزائر

املدينة والدولة

La Compagnie CASH- Assurances
Year of establishment

1999

Paid up capital
Chairman
General Manager
Address

550,000,000 A.D.

Tel
Fax
Email
Web site
City & Country
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Nawery Mokhtar
Nawery Mokhtar
48 Didosh Morad St.
274716/20/22
27482
s-cherrak@cash-assurance.dz
www.cash-assurance.dz.com
Algiers - Algeria

انضمام

شركة السبق للتامني
2018

سنة التأسيس

 دينار ليبي3,000,000

رأس املال املدفوع

ابراهيم عبد السالم صالح

رئيس مجلس االدارة

وليد خليفة بازيليا

املدير العام

 ليبيا- طرابلس، شارع عمر المختار، المجمع اإلستثماري، الدور الثاني123 مكتب

العنوان

00218217278077
info@sabaqinsure.ly

الهاتف
الربيد اإللكرتوني

https://sabaqinsure.ly/

املوقع االلكرتوني

 ليبيا- طرابلس

املدينة والدولة

Sabaq Insurance
Year of establishment

2018

Paid up capital
Chairman
General Manager
Address

3,000,000 L.D.

Tel
Email
Web site
City & Country

Ibrahim AbdelSalam Salah
Walid Khalifa Azalea
Office 123, Floor 2, Investment Complex – Omar Al Mokhtar Street
00218217278077
info@sabaqinsure.ly
https://sabaqinsure.ly/
Tripoli- Libya
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انضمام

شركة ميثاق للتأمني والتأمني التكافلي
2015

سنة التأسيس

 دينار ليبي3,000,000

رأس املال املدفوع

معتز احمد محمد

رئيس مجلس االدارة

هشام شكري صويدق

نائب الرئيس

ادريس الزني

املدير العام

 بنغازي- الحدائق

العنوان

00218612241616

الهاتف

00218612224099
info@methaq.ly

الفاكس
الربيد اإللكرتوني

www.methaq.ly

املوقع االلكرتوني

 ليبيا- بنغازي

املدينة والدولة

Algerian Gulf Life Insurance Company
Year of establishment

2015

Paid up capital
Chairman

3,000,000 L.D.

Vice Chairman
General Manager
Address
P.O.Box

Tel
Fax
Email
Web site
City & Country

61

Moataz Ahmed Mohamed
Hisham Shokry swideq
Idris Elzanni
El Hadaeq St., Banghazi - Libya
ElQuiche 15190
00218612241616
00218612224099
aglic@aglic.dz
www.methaq.ly
Banghazi - Libya

انضمام

شركة ثروة للتأمني
2018

سنة التأسيس

 جنيه مصري500,000,000

رأس املال املدفوع

حازم عمرو محمود موسي

رئيس مجلس االدارة

احمد خليفة

العضو املنتدب

 التحرير-  شارع شمبليون7

العنوان

1542

صندوق بريد

0225757775
info@sarwa.com

الهاتف
الربيد اإللكرتوني

www.sarwa.com

املوقع االلكرتوني

 جمهورية مصر العربية- القاهرة

املدينة والدولة

Sarwa Insurance
Year of establishment

Tel
P.O.Box

2018
50,000,000 L.E.
Hazem Amro Mahmoud Mouse
Ahmed Khalifa
champollion St. Tahrir 7
0225757775
1542

Email
Email of CEO
Web site
City & Country

info@sarwa.com
ahmed.khalifa@sarwa.com
www.sarwa.com
Cairo - Arab Republic of Egypt

Paid up capital
Chairman
Manager Director
Address
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انضمام

شركة التامني االئتمان اللبناني
2001

سنة التأسيس

 دوالر امريكى2,500,000

رأس املال املدفوع

دومينيك شاربنتييه

رئيس مجلس االدارة

كريم نصر اهلل

املدير العام

بيروت و ميدان اشرفية سوديكوو بلوب ب الدور الخامس عشر

العنوان

61-6619

صندوق بريد

٠١ / ٦١٥٦١٦

الهاتف

)09( 224386
racha.makki@lci.com.lb

الفاكس

www,lci.com.lb

املوقع االلكرتوني

 لبنان- بيروت

املدينة والدولة

The Lebanese Credit Insurer Sal
Year of establishment

Tel
P.O.Box

2001
2,500,000 $
Dominique Char
Karim Nasrallah
Floor 15 .Beirut, Achrafieh, Sodeco, Block B
01 / 615616
Beirut - Lebanon 61 -6619

Email
Web site
City & Country

racha.makki@lci.com.lb
www.lci.com.lb
Beirut - Lebanon

Paid up capital
Chairman
General Manager
Address
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الربيد اإللكرتوني

رشكة تأمني تعتمد عليها
أســاس لـحــيــاة أكـثـر
مـن سعيدة

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل ،2019
جائزة الرشق األوسط وشامل أفريقا  ،2019جائزة هيئة التأمني لحل املنازعات التأمينية ،2018
شهادة الجودة العاملية اآليزو  ،10002:2018شهادة الجودة العاملية األيزو ،9001:2015
تصنيف بدرجة ( )-Aمن قبل ستاندر آند بوردز

@adnic_ae
+97124080900

| adnic.ae

| adnic.ae | 800 8040

| Abu Dhabi National Insurance Company

