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بعد ان �ضجل ُبعدًا �ضاماًل للنجاح بح�ضوره وم�ضمونه

 موؤمتر GAIF 28 الأردن حديث التاأمني العربي الأبرز لعام 2010

جناح بامتياز �ضجله موؤمتر GAIF 28 الذي ا�ضت�ضافه الأردن واأقيم حتت الرعاية امللكية ال�ضامية وتعاون على تنظيمه الحتاد 

الردين ل�ضركات التامني والحتاد العام العربي للتاأمني واقيم يف منطقة البحر امليت للفرتة 17 - 19 /اأيار/ 2010.

عالمات التميز التي �ضجلها املوؤمتر بعدد ح�ضوره متجاوزًا 1600 م�ضارك 

جتمع  اكرب  وليحقق  املماثلة  العربية  املوؤمترات  تاريخ  يف  الأعلى  وهو 

ميثل 46 دولة عربية �ضقيقة واأجنبية �ضديقة. 

م�ضتوى  على  هامًا  منعطفًا  للموؤمتر  الثقايف  الربنامج  �ضجل  لقد 

املوؤمترات العربية بعدد املوا�ضيع التي ناق�ضها على مدى ثالثة 

14 جل�ضة وور�ضة عمل تناولت ابرز امل�ضتجدات  ايام من خالل 

والتطورات يف �ضناعة التاأمني وقيا�س واقع التاأمني منها وك�ضفت 

عن الفر�س املتاحة لتطوير التاأمني العربي.

اطلقها   التي  الربامج  بعدد  املوؤمتر  متيز 

الثقايف  امل��ج��ال  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وزخ���م 

وال�����ض��ي��اح��ي والج��ت��م��اع��ي وت��ك��رمي 

ال�ضخ�ضيات التاأمينية العربية.

الكرث  بكونها  تنفرد  التي  البقعة  امليت  البحر  منطقة  اختيار  من  املق�ضد 

انخفا�ضًا  عن م�ضتوى �ضطح البحر يف العامل بعمق جتاوز 400 مرتًا ميتزج يف 

هذه املنطقة جمال الطبيعة وعمق التاريخ وتتفرد مبزايا هواء البحرالنقي 

و�ضم�ضه وقدرة املياه العالجية فيه.

مب�ضاحته  للموؤمترات  طالل  بن  احل�ضني  امللك  مركز  يف  املوؤمتر  مقر  اختيار 

وبقاعاته  باأروقته  ودولية  عاملية  موؤمترات  ا�ضت�ضاف  طاملا  الوا�ضعةالذي 

ا�ضتيعاب  يف  مهما  عامال  كان  والتقنيات  الو�ضائل  باأحدث  املجهزة  الف�ضيحة 

ح�ضور املوؤمتر وتوفري مناخ منا�ضب  لحت�ضان كافة فعالياته

املوؤمتر  اجواء  العزاء  القراء  اىل  وتنقل  فعالياته  بكل  املميز  احلدث  هذا  تغطية  على  حر�ضت  التاأمني«  »ر�ضالة  حترير  اأ�ضرة 

بتفا�ضيلها يف طيات هذا التقرير:-

بقي من القول ان هذا الجناز ومتيزه حتقق بجهود اأردنية خمل�ضة بذلتها اللجنتني التنظيمية العليا واللجنة التنفيذية املحلية 

املوؤمتر بكافة تفا�ضيله  �ضوؤون  التاأمني تظافرت جميعها على تنظيم ومتابعة وتن�ضيق  ل�ضركات  مب�ضاندة كوادر الحتاد الردين 

وفعالياته لتتكلل هذه اجلهود بالنجاح وت�ضجل هذا الجناز.

جانبية  لقاءات  عقد  التاأمني  واعادة  التاأمني  ل�ضركات  الفر�س  املوؤمتر  اتاح 

واجتماعات  ثنائية قاربت )50( اجتماعًا ووفر م�ضاحة وا�ضعة لقامة معر�س 

�ضاركت فيه اكرث من 20 �ضركة اأردنية وعربية ودولية وتقدمت )نحو 60( جهة 

من كافة دول العامل للم�ضاركة يف رعاية املوؤمتر وا�ضت�ضافة امل�ضاركني فيه.
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 دولة رئي�س الوزراء �شمري الرفاعي، واىل ي�شاره معايل املهند�س عامر احلديدي، 

ال�شريف نا�شر بن نا�شر، د.با�شل الهنداوي،  واىل ميينه اأ�شرف ب�شي�شو،

د.جواد حديد، عبد اخلالق روؤوف خليل

مندوب جاللة امللك دولة رئي�س ال�زراء يفتتح امل�ؤمتر حتت �شعار: 
»�ضناعة التاأمني العربية:

                                      اقت�ضاد اآمن....وتنمية �ضاملة«

االفتتاح

افتتح  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  عبدهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبًا 

ح�سد  بح�سور  الرفاعي  �سمري  ال�سيد  الوزراء  رئي�س  دولة  املوؤمتر 

من امل�ساركني وعدد من كبار امل�سوؤولني االردنيني وروؤ�ساء الغرف 

من  كبري  وح�سد  الوطنية  االقت�سادية  والهيئات  واجلمعيات 

االعالميني العرب واالجانب.

باحل�سور  ترحيب  كلمات  ثم  امللكي  ال�سالم  بعزف  احلفل  بداأ 

وب�سيوف االأردن من اال�سقاء واال�سدقاء واأعلن عن افتتاح املوؤمتر 

وبدء اأعماله وتقدمي املتحدثني ح�سب ترتيبهم:-

ال�سيد عبداخلالق  للتامني  العربي  العام  لالحتاد  العام  االمني    -

روؤوف خليل

-  رئي�س االحتاد االردين ل�سركات التامني رئي�س اللجنة التنظيمية 

العليا للموؤمتر الدكتور جواد حديد.

-  رئي�س االحتاد العام العربي للتاأمني ال�سيد اأ�سرف ب�سي�سو.
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عبداخلالق روؤوف خليل:)امني العام االحتاد العام العربي للتاأمني(

عنا�رس قوة التاأمني العربي: منو �سكاين �رسيع،

توجه اللزامية انواع التاأمني كالطبي،ومنو التاأمني التكافلي

 افتتح املوؤمتر بكلمة القاها االمني العام لالحتاد العام العربي للتاأمني ال�صيد عبداخلالق 

روؤوف اأ�صار فيها ان املجتمعات العربية ت�صهد منذ منت�صف القرن الع�صرين نه�صة يف 

النه�صة ال  جوانب احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية، م�صريًا اىل ان حتقيق 

ياأتي اال من خالل توفري روؤو�ض االموال الالزمة التي ميكن ان تتحقق من خالل الفائ�ض 

من االنتاج بعد اال�صتهالك او من خالل توفري التمويل باالقرتا�ض. 

ولفت اىل اهمية الدور الذي يقوم به قطاع التاأمني جلهة �صمان را�ض املال وا�صتمراره يف 

اداء دوره احليوي يف االقت�صاد القومي وتعوي�صه عما يتعر�ض له من هالك كلي او جزئي 

جراء حادث مغطى تاأمينيًا ما يوؤدي اىل ا�صتقرار عنا�صر االنتاج،

التاأمني اهم امل�صادر لت�صجيع املدخرات التي ترتاكم لت�صل اىل مبالغ هائلة  وقال ان 

التاأمني  ان  موؤكدًا  قائمة،  تو�صعة م�صروعات   او  ت�صتخدم يف متويل م�صروعات جديدة 

وم�صاهمته يف الناجت القومي يعترب احد اهم معايري قيا�ض التقدم احل�صاري للمجتمع، 

ال�صكان  معدالت  مثل  التامني  قطاع  املتوفرة يف  االيجابية  العنا�صر  اىل  روؤوف،  واأ�صار 

املت�صارعة وحاجتها اىل ا�صتثمارات لتطوير البنية التحتية والتوجه اىل فر�ض الزامية 

التامني لبع�ض الفروع مثل الطبي ا�صافة اىل توفري منتجات التامني التكافلي.

   

د. جواد حديد: )رئي�س االحتاد االردين ل�سركات التاأمني (

 معطيات االقت�ساد املتطور تفر�ض وجود �سناعة تاأمني 

متطورة، عربياً مازال التاأمني بحاجة اىل عمل كثري

لالرتقاء به اىل م�ساف التاأمني العاملي

يف كلمته ا�صار د.جواد حديد »رئي�ض االحتاد االردين رئي�ض اللجنة التنظيمية 

العليا للموؤمتر« ان التحدي املبا�صر امام احلالة اجلديدة يف حركة املال وانتقاله 

عن  الفائ�صة  االم��وال  ا�صتثمار  �صبل  ايجاد  على  والعمل  التفكري  اىل  يدفعنا 

احل��اج��ة م��ن ال���دول التي 

ال�شيد اأ�شرف ب�شي�شوال�شيد عبداخلالق روؤوف خليلد.جواد حديد

الع��الم��ي�����������ة الأردن���ي�����������ة دان�����ا ج��دع��������ان 

ع������ري������ف������ة ح������ف������ل الف�������ت�������ت�������اح وه������ي 

ت���رح���ب ب��احل�����ض��ور وت���ق���دم ف���ق���رات احل��ف��ل   
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متلك الفائ�ض اىل الدول التي تعاين العجز من اجل اال�صتثمار النافع والتكامل 

ال�صروري  وا�صاف، ان معطيات االقت�صاد املتطور تفر�ض وجود �صناعة تاأمني 

توفره من اغطية احلماية واالمان  العربي مبا  تلبي حاجات االقت�صاد  متطورة 

تاأثره  خ�صو�صًا  التحديات  مواجهة  على  قدرته  من  وتعزز  مكت�صباته  وحتفظ 

املوؤمتر  ان  واكد حديد  ا�صتجد منها اخريًا  العاملية وما  بالتطورات االقت�صادية 

لتبادل  املهتمني  جلميع  فر�صة  ميثل  وعاملي  عربي  تاأميني  جتمع  اكرب  باعتباره 

اخلربات وادراك اآخر املتغريات وامل�صتجدات يف �صناعة التاأمني .

الكثري من  اىل  بحاجة  زالت  ما  العربي  عاملنا  التاأمني يف  �صناعة  ان  وا�صاف، 

اهمية  العاملية،م�صريًا اىل  التاأمينية  ال�صناعة  بها اىل م�صاف  العمل لالرتقاء 

اف�صل  جهد  وبذل  للتاأمني،  العامة  بالنظرة  تتعلق  ثقافية  باعتبارات  النهو�ض 

واكرث  علمية يف عر�ض املنتجات و ت�صويقها يف �صياق من احلقائق واالقرتاب من 

امل�صتهلكني مبا يكفي لت�صبح م�صاحلهم يف التاأمني تناف�ض م�صالح العاملني فيه 

اآليات عمل يف املوؤ�ص�صات التامينية حتقق اخرتاقًا  ودعا حديد اىل اعادة انتاج 

»النجاحات  وا�صاف  واالف��راد،  باملوؤ�ص�صات  حتيط  التي  املخاطر  درء  جمال  يف 

التي حتققت يف العمل العربي امل�صرتك يف ميادين امل�صارف واملال تغرينا اليوم 

لنحققها يف جماالت ال�صناعة التاأمينية واقت�صاديات التامني« .

اأ�ضرف ب�ضي�ضو :)رئي�س االحتاد العام العربي للتاأمني(:

درو�ض االأزمة املالية تفر�ض على اأ�سواق التاأمني تفعيل 

احلوكمة واإدارة املخاطر وال�سفافية واالدارة املهنية

رئي�ض االحتاد العام العربي للتامني رئي�ض جمعية التاأمني البحرينية ال�صيد اأ�صرف ب�صي�صو ا�صار 

يف كلمته مع ان تاأثر ا�صواق التاأمني العربية بتبعات االزمة املالية اقل بكثري من القطاعات 

املخاطر  واإدارة  املوؤ�ص�صية  احلوكمة  لتفعيل  �صرورة  هناك  االخرى،  وامل�صرفية  املالية 

وال�صفافية واالدارة املهنية، واأ�صاف انه وطبقا ل�صعار التحديث والتطوير الذي تبناه خالل 

فرتة رئا�صته لالحتاد العربي مت التوا�صل والرتابط مع منتدى الهيئات العربية لال�صراف 

والرقابة  على اعمال التاأمني والتوقيع على مذكرة تفاهم بني الطرفني بهدف فتح اال�صواق 

العربية على بع�صها البع�ض والتن�صيق مع موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودية لالن�صمام  اىل 

اتفاقية بطاقة التامني املوحدة  ل�صري املركبات عرب البالد العربية )البطاقة الربتقالية 

بهدف رفع م�صتوى العمل بهذه االتفاقية وت�صهيل ان�صياب احلركة والتنقل بني اقطار الوطن 

العربي كافة( ودعا اىل اهمية م�صاركة جميع اع�صاء االحتاد العربي من موؤ�ص�صات و�صركات 

التامني واعادة التاأمني العربية يف دعم واثراء م�صرية االحتاد لتمكينه من مواكبة متطلبات 

التنمية والتحديث يف الفرتة املقبلة.

انتخاب اللجنة التنفيذية الحتاد التاأمني العربي للدورة القادمة

تخلل اجتماع جمل�س االحتاد العربي انتخاب اع�ضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد 

العربي للدورة 2010-2012 وت�ضكيل اللجنة برئا�ضة الدكتور جواد حديد 

واأ�رشف ب�ضي�ضو نائباً للرئي�س وع�ضوية ال�ضادة:- عالء الزهريي، اأحمد زينون، 

حممد الرمياوي، طاهر احلراكي وعبداخلالق روؤوف خليل االمني العام الحتاد 

التاأمني العربي.



ملف خا�س - م�ؤمتر                                                              

)االأردن- البحر امليت(

عدد خا�س/ 2010

8

الأردن يت�ضلم رئا�ضة الحتاد العام العربي للتاأمني لدورة جديدة

بعد حفل افتتاح املوؤمتر عقدت اجلمعية العمومية لالحتاد العام العربي للتاأمني التي ت�صم ال�صركات 

للف����رتة  الع��ربي  االحتاد  مل���جل�ض  اجلديدة  الدورة  ت�صكيل  واأقرت  االحتاد  يف  االع���صاء  العرب���ية 

2010-2012 برئا�صة د.جواد حديد وت�صمية ال�صيد ا�صرف ب�صي�صو نائبًا للرئي�ض وذلك تطبيقًا للنظام 

االأ�صا�صي لالحتاد العربي، ووفقًا للرت�صيحات الواردة من اأ�صواق التاأمني العربية، يكون ت�صكيل جمل�ض 

االحتاد للدورة القادمة على النحو التايل:-

لدورة  للتاأمني  العربي  العام  االحتاد  رئا�صة  د.جواد حديد  ت�صليم  مرا�صم  جرت 

جديدة متتد للعامني 2010-2012 وقد قام ال�صيد اأ�صرف ب�صي�صو رئي�ض االحتاد 

بح�صور  الرئا�صة  درع  بت�صليم  البحرينية  التاأمني  جمعية  رئي�ض  للتاأمني  العربي 

االمني العام لالحتاد العربي ال�صيد عبداخلالق روؤوف وذلك خالل انعقاد اجلل�صة 

االفتتاحية  للجمعية العمومية الحتاد التامني العربي.

وقد عرب الدكتور جواد حديد عن تقديره وتثمني دور ال�صيد ب�صي�صو على م�صاهمته 

تطوير  خا�صة  العربي  االحتاد  رئا�صته  فرتة  خالل  التامني  اعمال  تطوير  يف 

اعمال البطاقة الربتقالية العربية.واأعرب عن اأمله على موا�صلة البناء ومراكمة 

اجنازات الروؤ�صاء الذين تعاقبوا على رئا�صة االحتاد العربي والعمل على تطويرها 

بالتعاون مع االأمني العام لالحتاد العربي ال�صيد عبداخلالق روؤوف .

ومما يذكر عن الرئي�س اجلديد د.جواد حديد انه ي�شغل حالياً عدد من املنا�شب 

فهو رئي�س الحتاد الردين ل�شركات التاأمني والرئي�س التنفيذي للبنك التجاري 

الردين ورئي�س جمل�س ادارة ال�شركة الوىل للتاأمني وقد �شغل من�شب وزير التخطيط �شابقاً وتوىل العديد من املراكز القيادية يف بنوك وموؤ�ش�شات ا�شتثمارية وله 

معرفة وا�شعة وموؤلفات عديدة يف الق�شايا امل�شرفية واملالية.   

ال�����������دك�����������ت�����������ور ج���������������������واد ح�������دي�������دالأردن

ال�������������ش������ي������د اأ�������������ش������������رف ب���������ش����ي���������ش����وال��������ب��������ح��������ري��������ن

الظاهريالم��������������������������������ارات را���ش��د  ب��ن  �شالح  املهند�س 

ال�������ش���ي���د ع���ب���د ال�����ك�����رمي امل����ردا�����ش����يت��������������ون�����������������������������س

جعفرياجل�����������������زائ�����������������ر ال������ك������رمي  ع����ب����د  ال���������ش����ي����د 

ال�������������ش������ي������د ط���������ل ه�������������ش������ام ن�����اظ�����رال�������������ش������ع������ودي������ة

اأب�شرال�����������������������ش�����������ودان م���ريغ���ن���ي  م���ع���اوي���ة  ال�������ش���ي���د 

ال�������������ش������ي������د ������ش�����ل�����ي�����م�����ان احل�����������ش�����ن���������������ش��������������وري��������������ا

اخلفاجيال��������������������ع��������������������راق ف���ا����ش���ل  �����ش����ادق  ال�������ش���ي���د 

ُعمان ب���ن ط��ال��ب احلراكي���ش��ل��ط��ن��ة  ال�����ش��ي��د ط��اه��ر 

ال�������������ش������ي������د حم�������م�������د ال����������رمي����������اويف������ل�������������ش������ط������ني

ال�شيخ عبد اهلل بن حممد جرب اآل ثاينق������������������������ط������������������������ر

من�شورال�������������ك�������������وي�������������ت ال�����ع�����زي�����ز  ع����ب����د  ال���������ش����ي����د 

ال���������ش����ي����د اب��������راه��������ام م����اط����و�����ش����ي����انل���������������ب���������������ن���������������ان

ال�شيد فتحي عبد ال�شالم اجلفائريل������������ي������������ب������������ي������������ا

ال���������������ش�������ي�������د ع���������������الء ال����������زه����������رييم�������������������������������ش���������������ر

ال�����������������ش��������ي��������د اأح�������������م�������������د زي���������ن���������ونامل���������������������غ���������������������رب

ال�����������ش�����ي�����د ع������ل������ي حم������م������د ه����ا�����ش����مال��������������ي��������������م��������������ن

د. جواد حديد يت�شلم رئا�شة الحتاد العربي للتاأمني من ا�شرف ب�شي�شو 

ويظهريف الو�شط اأمني عام الحتاد العربي للتاأمني عبد اخلالق روؤوف

ت�ضكيل جمل�س الحتاد من ممثلي ا�ضواق التاأمني العربية للدورة 2012/2010
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افتتح الربنامج الثقايف للموؤمتر بجل�ضته الوىل وعنوانها)حتويل 

فيها  حتدث  العربية(،  التاأمني  �شناعة  يف  متاحة  فر�س  اىل  التحديات 

الو�ضط  ال�ضرق  ملنطقة  التنفيذي  -املدير  كراوت  كري�ضتيان 

وافريقيا-�ضركة م��يونخ ري، واأدار اجلل�ضة ال�ضيد عماد عبداخلالق 

ع�ضو جمل�س الدارة-املدير العام ل�ضركة التاأمني الردنية.

تناول املحا�صر التحديات التي تواجه التاأمني العربي والفر�ض املتاحة وبحثها من 

خالل ثالث حماور، االول احلديث عن التعر�ض لالخطار الطبيعية ب�صبب التغريات 

املناخية يف منطقة ال�صرق االو�صط، والثاين مالمح �صوق التاأمني من ناحية انخفا�ض 

الكثافة التاأمينية،احلاجة اىل املعرفة االكتتابية واخلربة يف ادارة اخلطر، واملحور 

الثالث تناول املفاهيم الرقابية واالبتكار واآخر التوجهات العاملية.

وتناول هذه املحاور من اجلوانب التالية:-

ارتفاع اخطار الزلزل يف منطقة ال�ضرق الو�ضط

ال�صرق  منطقة  ت�صهدها  التي  الطبيعية  االخطار  يف  املتغريات  ان  كراوت  اأ�صار 

االو�صط و�صمال افريقيا متثل فر�صًا لدول املنطقة اليجاد اآلية منا�صبة لتاأمينها. 

التغري املناخي يرتبط بزيادة  فمن خالل ر�صد الظواهر لعقود ما�صية وجد ان 

حادة يف االحوال اجلوية حيث �صهدت الواليات املتحدة و اوروبا اعا�صري وعوا�صف، 

ويف عام 2002 �صهدت املغرب في�صانات وحرائق يف م�صفى البرتوكيميائيات ادى 

 2007 عام  غونو  اع�صار  كذلك  الدوالرات،  ومادية مباليني  ب�صرية  اىل خ�صائر 

الذي �صرب ُعمان �صبب نحو 70 حالة وفاة وخ�صائر بنحو 4 مليار دوالر وموؤخرًا 

�صهدت املناطق يف ال�صعودية )ع�صري وجنران وجدة( في�صانات ت�صببت بوفاة اكرث 

من 150 �صخ�ض، وا�صرار مبئات املاليني من الدوالرات. ومن وجهة نظر ادارة 

اخلطر هذا يعني ان منطقة ال�صرق االو�صط تتعر�ض اىل ارتفاع يف تكرار و�صدة 

الظواهر اجلوية. و�صدة يف االخطار الطبيعية حيث اكدت نتائج الدرا�صات موؤخرًا 

التاريخي  ال�صجل  ال�صرق االو�صط وي�صري  الزالزل يف منطقة  اأخطار  ارتفاع  على 

للمنطقة بت�صجيل زالزل بقوة تزيد عن 6  درجات على مقيا�ض رخرت، مما يزيد 

من امكانية وقوع كوارث طبيعية خا�صة يف منطقة حفرة االنهدام واملناطق التي 

هذا  املنطقة،  دول  على  توؤثر  قد  والتي  ايران  من  بالقرب  زلزاليًا  ن�صاطًا  ت�صهد 

التحدي ي�صكل فر�صًا ل�صناعة التامني يف توفري اغطية احلماية وامكانية ان�صاء 

جممع لتاأمني اخطار الزالزل واال�صتعانة بالنموذج الرتكي الذي �صاهم يف متويله 

انعكا�صات  املنطقة موؤخرًا من  �صهدته  ما  اأن  اأي�صًا  واأ�صار كراوت  الدويل  البنك 

نتيجة الثورة الربكانية يف  اي�صلندا وتاأثريها على حركة الطريان واخل�صائر التي 

واجهتها دول املنطقة.

انخفا�س الكثافة والوعي التاأميني يف املنطقة العربية 

يف املحور الثاين تطرق املحا�صر اىل ان املنطقة العربية تعاين انخفا�ض معدل 

الكثافة التاأمينية ب�صبب تدين الوعي التاميني لالفراد و�صعف االقبال على �صراء 

التاأمني كذلك انخفا�ض ثقافة نقل اخلطر للموؤ�ص�صات االقت�صادية حيث غالبًا 

ما يوؤخذ بنظر االعتبار الكلفة اكرث من احتياجات اإدارة اخلطر وعادة ما تطرح 

هذه املوؤ�ص�صات ويتم اختيار العرو�ض بناًء على االأ�صعار االأقل ولي�ض على النوعية 

واخلدمات اال�صت�صارية، هذا التحدي ي�صكل فر�صة لنمو ال�صوق من خالل العمل 

احلمالت  خالل  من  ال�صائدة  الثقافية  العوائق  على  والتغلب  الوعي  زيادة  على 

وتطوير املنتجات التاأمينية ومفاهيم الت�صويق ور�صد املوازنة اخلا�صة لال�صتثمار 

يف  جناحها  اثبتت  والتي  البنوك  عرب  الت�صويق  مفهوم  وتطوير  املجال  هذا  يف 

والتقنيات  الو�صائل  ا�صتخدام  اىل  ا�صافة  واملغربية  اللبنانية  والتجربة  فرن�صا 

اخللوية،  والهواتف  االنرتنت  م�صتخدمي  ال�صتهداف  الت�صويق  لقنوات  احلديثة 

امل�صتهدفة  ال�صرائح  وتخدم  الكلفة.  وانخفا�ض  بال�صرعة  القنوات  هذه  لتميز 

بفعالية واحلاجة اىل كادر موؤهل بخربات االكتتاب و�صرورة توفري فر�ض تدريبية 

لتطوير قدرات هذه الكوادر.   

من اليمني: كري�شتيان كراوت، عبداخلالق روؤوف خليل، وعماد عبداخلالق )رئي�س اجلل�شة(

ممثل ميونخ ري يفتتح جل�سة العمل االوىل للموؤمتر

التاأمني  لتطوير  واعدة  فر�ض  هناك   )MUNICH Re ري-  )ميونخ  كراوت:  كري�ستيان 

املنطقة ت�سهدها  التي  واملتغريات  التحديات  واقع  من  ا�ستثمارها  وعلينا  العربي 
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مطلوب الرتكيز على الخطار القل تكرارًا والعلى �ضدة

واحلوكمة  االكتتابية  القدرة  كفاءة  ورفع  االخطار  فهم  اأهمية  هو  االآخر  املحور 

ادارة  تركيز  يتم  ما  عادة  حيث  ال�صركات  جناح  ا�صتقرار  متطلبات  من  وهي 

االقل  االخطار  واهمال  ال�صدة  يف  واالأقل  تكرارًا  االأعلى  االأخطار  على  اخلطر 

تكرار واالعلى يف ال�صدة، وكمثال على ذلك االزمة املالية االأخرية، وبالرغم من 

حمدودية تاأثريها على املنطقة العربية اال انه من ال�صروري على ال�صركات ان 

االكتتاب وكفاءة  تعتمد على  وان  اال�صتثمار  ال�صيولة وعوائد  تقلل االعتماد على 

الت�صعري وهذا يتطلب اعادة تقييم ا�صعار احلرب وبناء ادارة املبيعات على ا�صا�ض 

النوعية واالبتكار، عندها �صيتوفر لل�صركات التي تتمتع باف�صل جتربة يف ادارة 

اخلطر مزايا تناف�صية اف�صل .

 Enterprise Risk Management )ERM( و�صرح كراوت ان تبني مفهوم

�صيوفر االرباح واال�صتقرار لل�صركة حيث  يوفر اجراءات اكرث كفاءة لن�صر راأ�ض 

�صفافية  �صيوفر  فاإنه   2012 عام   )Solvency II( تطبيق   فوائد  وعن  املال، 

ويفر�ض قيود اكرب على متطلبات راأ�ض املال املرتبطة باالخطار وهو ما �صيوفر 

�صيلتزم  حيث  موؤخرا.  وقعت  كالتي  املالية  االزمات  ملواجهة  لل�صركات  فر�ض 

املوؤمن خا�صة  ال�صركات ال�صغرية التي مل تطور منوذج الأخطارها ان تعمل على 

  ERM تقييد راأ�ض مال اكرث من ال�صابق مما �صي�صجع على ا�صتخدام طرق مثل

للو�صول اىل كفاءة اعلى لراأ�ض املال وبالتايل حتقق االرباح على املدى الطويل  

من خالل احل�صول على اعلى اداء لراأ�ض املال.

دعوة الهيئات الرقابية لتحفيز الندماج

التي  املتغريات  ظل  يف  العربي  التاأمني  لتطوير  املتاحة  الفر�ض  ك��راوت  عر�ض 

ت�صهدها املنطقة م�صريا اىل عدد منها:- 

توفري  يف  الرقابية  الهيئات  دور  يربز  للمنطقة  التنظيمية  البيئة  حت�صني  ظل  يف   -

تقليل  لل�صركات  تتيح  كبرية  كيانات  وايجاد  والتملك  لالندماج  م�صجعة  حوافز 

تفي  جديدة  تاأمينية  منتجات  وتطوير  التنويع  على  اكرب  ق��درة  ومنحها  الكلف 

بحاجة ال�صوق ا�صافة اىل رفع قدرتها لاليفاء مبعايري املالءة ومتطلبات احلوكمة 

وادارة اخلطر ومبا يعزز من قدرتها على املناف�صة داخل وخارج املنطقة. 

- ت�صجيع االبتكار والتطوير يف املنتجات التاأمينية لتقدمي حلول تفي باحتياجات 

امل�صتهلكني ومنها تطوير منتجات التاأمني التكافلي ل�صد حاجة �صريحة وا�صعة 

من امل�صتهلكني 

االو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  دميوغرافية  متغريات  من  املنطقة  ت�صهده  ما  مع   -

و�صمال افريقيا خا�صة الزيادة يف فئة االعمار من ال�صباب مما ت�صكل فر�صة 

لزيادة الطلب م�صتقبال على تاأمينات التقاعد.

من اليمني:كري�صتيان كراوت يت�صلم ميدالية التكرمي واىل جانبه 

عبداخلالق روؤوف وعماد عبداخلالق

To sum up, the top priorities in the fast-growing 
pan-Arab insurance market are in my view.

 Systematic development of underwriting and risk 
management expertise,
•Consistent•pricing•that•accurately•reflects•the•risk•
in question and

 Foucus on innovation products and sales concepts 
meet the needs and wishes of the regions target 
groups.

) Christian Kraut-Munich Re)
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الدول العربية تتفاوت فوائ�سها

ومعدالت منوها االقت�سادي ودخول االفراد

معدل  ي�صل  جمموعة  هناك  االقت�صادي،  النمو  بن�صب  العربية  الدول  تتفاوت 

80 الف دوالر،  700 دوالر يف ال�صنة، واخرى ي�صل املبلغ اىل  دخل الفرد فيها 

ودول  بليون دوالر،   650 فوائ�صها اىل  وت�صل  والغاز  للنفط  هناك دول منتجة 

مدينة وفقرية وتعاين من �صراعات ونزاعات �صيا�صية داخلية واقليمية، التفاوت 

8% يف حني بع�ض  اأي�صًا يف  ن�صبة االمية فمثاًل يف االردن والبحرين يف حدود 

الدول العربية ت�صل اىل %47 . 

ب�صبب  املختلفة  والقطاعات  االعمال  جمال  يف  تطور  العربية  املنطقة  �صهدت 

العوائد النفطية التي ح�صلت عليها الدول املنتجة للنفط خا�صة دول اخلليج، 

اأتاحت لها القيام مب�صروعات كربى وحتديث بنيتها التحتية واملوؤ�ص�صات والتعليم 

لها  كان  ا�صتثمارات  �صكل  على  ا�صتفادت  املنتجة  غري  الدول  بينما  وال�صحة، 

اأثر كبري على النمو االقت�صادي خا�صة يف الدول ذات االقت�صاديات ال�صغرية 

اال�صالمية  املنتجات  و�صهدت  التاأمينية  املنتجات  على  تزايدًا  �صهدنا  ومعها 

تطورًا كبريًا، وقد و�صل حجم االق�صاط نحو 3.7 بليون وهو ي�صكل ن�صبة %40 

من اجمايل االق�صاط معظمها يرتكز يف دول اخلليج.

معظم االقت�صادات العربية �صهدت انفتاحات على درجات متفاوتة وعدد من 

التجارة  بقواعد  والتزمت  العاملية  التجارة  ان�صمت اىل منظمة  العربية  الدول 

واخلدمات والبع�ض االخر ال ي�صمح له و�صعه باالنفتاح، هناك عدد من الدول  

االمريكية  املتحدة  الواليات  مع  حرة  جتارة  اتفاقيات  على  وافقت  العربية 

مراجعة  اىل  ا�صطرت  لذلك  ونتيجة  االوروبي  االحتاد  مع  �صراكة  واتفاقات 

الت�صريعات و حتديثها وتطويرها واحداث درجة من االنفتاح يف اقت�صادياتها 

قطاع  ويف  واملناف�صة  التحدي  من  جوًا  يخلق  انه  اإال  الدول،  لهذه  مفيدُا  كان 

اأعمال  التاأمني �صهدنا ا�صدار ت�صريعات جديدة وا�صتحداث هيئات رقابة على 

التاأمني وهذا موؤ�صر على ان القطاع اأ�صبح مهمًا.

قراءة واقع التامني العربي

توا�سع املوؤ�رسات وفر�ض مل ت�ستثمر 

و�صل  االق�صاط  التاأمني وحجم  كبريًا يف قطاع  ت�صهد منوًا  العربية مل  املنطقة 

العربية مقارنة مع  للدول  االإجمايل  الناجت  1% من  ي�صكل  بليون دوالر  نحو 17 

ن�صب عاملية ت�صل اىل10%، وال زالت م�صاهمة القطاع يف الناجت املحلي االإجمايل 

للدول العربية متوا�صعة ترتاوح بني 2% و%2.5 .

من اليمني:د.حممد احلاليقة، عبداخلالق روؤوف، د.جواد حديد)رئي�س اجلل�شة(

احل�سة امل�سندة اىل املعيدين العرب ال تتجاوز 10%، واأ�سا�ض جناح �رسكات االعادة العربية 

ان تن�ساأ على قواعد متينة

د. حممد احلاليقة:

اجلل�ضة الثانية للدكتور حممد احلاليقة )رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

الربكة للتكافل – الأردن( وعنوانها »امل�ضتجدات العاملية يف �ضناعة 

التاأمني وقيا�س واقع التاأمني العربي منها«

تراأ�س اجلل�ضة د. جواد حديد )رئي�س الحتاد الأردين ل�شركات التاأمني( 

وتناولت املحاور التالية:-
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تامينات احلياة يف بع�ض الدول العربية بحدود 15-20% وعامليا ت�صل اىل %80 

مل  القطاع  عمومًا،   %6 تتجاوز  ال  وم�صاهمته  �صعيفًا  ال�صحي  التاأمني  زال  وال 

يواكب منو القطاعات املختلفة وخا�صة القطاع املايل مثل البنوك. 

باملقابل املنتجات اال�صالمية والتاأمني التكافلي ينمو بوترية اأ�صرع ويحقق قفزات اأهم. 

بالرغم من اهمية القطاع الزراعي يف العديد من الدول العربية الزال االقبال على 

التامني الزراعي و الدخول يف مثل هذا النوع من التاأمينات �صعيف جدًا ويالحظ 

اأي�صًا تاأمني ال�صيارات ي�صكل نحو 33% من حجم ا�صواق التاأمني العربي.

اما اعادة التاأمني فاإن املوؤمنون العرب يعيدون 40% من اق�صاطهم اىل �صركات 

اعادة التاأمني اخلارجية وال زالت �صركات اعادة التاأمني العربية ت�صتحوذ على 

اقل من 10% من جمموع االأق�صاط املعادة.

وا�صباب  املنت�صرة،  االأمية  ب�صبب  املطلوب  بال�صكل  ينمو  مل  التاأميني  الوعي   

تقم  مل  رمبا  نف�صها  التاأمني  �صركات  كذلك  االقت�صادات،  منو  و�صعف  دينية، 

بالدور املطلوب لزيادة الوعي التاأميني والدخول يف منتجات جديدة. مثال ذلك 

العربي،  العامل  يف  جدًا  حمدودة  الزالت  املنازل  تاأمينات  الفردية  التاأمينات 

تاأمينات  التاأمينات خا�صة  انواع  لزيادة  التاأمني  ل�صركات  كبرية  فر�صة  هناك 

يف  و�صعف  والتدريب  الكفاءات  يف  نق�ض  من  تعاين  ال�صركات  معظم  احلياة، 

ويعني تخفي�ض  التاأمني  �صركات عربية كربى العادة  ان�صاء  الت�صويق،  عمليات 

ح�صة االق�صاط املعادة للخارج، فر�ض جناح مثل هذه ال�صركات اذا اقيمت على 

ا�ص�ض متينة �صوف تكون فر�صة جناحها كبرية .

زلزال وول �سرتيت يوؤدي اىل انهيار 175 موؤ�س�سة وم�رسف

 وهزة ارتدادية تتعر�ض لها اليونان

اأحدث زلزال وول �صرتيت يف نيويورك هزة اقت�صادية كبرية وحتولت االزمة   

التاأمني  قطاع  وكان  القطاعات  جميع  وعانت  اقت�صادية  ازمة  اىل  املالية 

وتدخل   AIG �صركة  يف  ح�صل  وما  كبري  ب�صكل  تاأثرت  التي  القطاعات  من 

احلكومة يف الواليات املتحدة ب�صخ 85 مليار دوالر الإنقاذ ال�صركة وتهاوت بنوك 

وقعت  ثم  وم�صرف  موؤ�ص�صة   175 حوايل  اىل  اليوم  عددها  و�صل  وموؤ�ص�صات 

االوروبي  االحتاد  هزت  التي  اليونان  ق�صية  وهي  موؤخرًا  ارتدادية  هزة  اكرب 

البلد  بهذا  التي ع�صفت  الكبرية  والديون  الهزة  نتيجة هذه  لليورو  وما ح�صل 

املوؤ�ص�صات  من  والعديد  الدويل  والبنك  االوروبي  االحتاد  من  الكبري  والتدخل 

الإنقاذ اقت�صاد اليونان.

ادخال خدمات التاأمني �سمن اتفاقية التجارة العربية فر�سة 

للتكامل واالندماج بني ال�رسكات

تو�صف املنطقة العربية اي�صًا باأنها غري م�صتقرة �صيا�صيًا، وانعكا�ض ذلك على 

هذه  يف  املائية  املمرات  وان  خا�صة  حتديدًا،  البحري  والتاأمني  التاأمني  قطاع 

املنطقة حتديدًا قناة ال�صوي�ض واخلليج العربي وامل�صوؤولة عن نقل نحو 35% من 

النفط العاملي.
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امل�صتجد اي�صًا النمو امللحوظ يف عمليات القر�صنة يف بحر العرب وقيام �صندوق 

للتاأمني )البحرين( للتغطية يف حالة القر�صنة هو اأحد امل�صتجدات يف املنطقة 

امل�صرتكة  العربية  وال�صوق  العربية  االقت�صادية  الوحدة  عن  احلديث  هناك 

حوايل  البينية  العربية  التجارة  زالت  ال  ذلك  ومع  للتجارة  عربية  باإتفاقية  واالكتفاء 

12% فقط من جممل التجارة العربية وباملعيار مع العامل فانها ت�صكل ن�صبة %1.

هناك توجه جدي االن يف اطار اجلامعة العربية الدخال �صوق اخلدمات �صمن 

هذه االتفاقية ويرتب على كثري من الدول ان تفتح قطاع اخلدمات و هذه الفر�صة 

احلقيقة لقيام �صركات عربية بنوع من التكامل واالندماج.

يف العامل العربي الزال مالكو ال�صركات وروؤ�صاء جمال�ض االدارة متخوفون باجتاه 

تكامل واندماجات وا�صتحواذات تن�صاأ وحدات تاأمينية كبرية قادرة على املناف�صة 

على كعكة مل تكرب كثريًا ومثال ما يحدث باالردن هذا العدد الكبري من ال�صركات 

بروؤو�ض اموال �صغرية ن�صبيًا مقارنة مع ال�صركات الكربى وبهوام�ض مالية اي�صًا 

لي�صت عالية.

التفكري باجتاه االندم��اج خ�ا�صة و لدينا يف العامل العربي حوايل  وال بد م��ن 

350 �صركة.

دعوة لت�سكيل جلنة ا�سرتاتيجية عربية

ا�صرتاتيجية عليا من قبل  ت�صكيل جلنة  نهاية اجلل�صة دعا د. احلاليقة اىل  يف 

االحتاد العربي تدر�ض هذه التطورات واحتماليتها وت�صع ال�صيناريوهات املختلفة 

لقطاع التاأمني العربي وتتخذ خطوات فاعلة باإجتاه حتفيز قيام وحدات تاأمينية 

املراكز  من  مزيد  وان�صاء  عربية،  تاأمني  اعادة  �صركات  قيام  ودرا�صة  كبرية 

التدريبية املتخ�ص�صة يف التاأمني.

ويف نهاية املحا�صرة مت تكرمي د.حممد احلاليقة مبيدالية تذكارية قام بت�صليمها 

االردين  االحتاد  رئي�ض   للتاأمني   العربي  العام  االحتاد  رئي�ض  حديد  د.جواد 

ل�صركات االأمني.

من اليمني: الدكتور حممد احلاليقة يت�صلم ميدالية التكرمي واىل جانبه عبداخلالق روؤوف والدكتور جواد حديد
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The Benefits of Diversification for (Re)Insurance

من اليمني : مارك برين، ويا�شر البحارنة)رئي�س اجلل�شة( 

مبادرة غري م�سبوقة:

12 ور�شة عمل تبحث اجلديد يف التاأمني وتفتح فر�س واآفاق واعدة لتط�ير التاأمني العربي

الور�ض���ة الأوىل ل�ضركة )Flagstone Re( فالج�ضت��ون لع��ادة الت����اأمني  وعن�����وانها »فوائد 

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س   Mark Byrne ال�ضيد  فيها  حا�ضر  التاأمني«  اإعادة  تنوع 

Flagstone واأدار اجلل�ضة ال�ضيد يا�ضر البحارنة الرئي�س التنفيذي ل�ضركة ARIG/ البحرين.
تناولت الور�صة اربعة حماور للحديث عن اهمية التو�صع اجلغرايف، والتنويع، وحتليل اخلطر، وم�صادر التمويل 

لتحقيق االهداف وقد عر�ض املحا�صر مناذج عن اأدوات تفعيل هيكل راأ�ض املال ل�صركات االعادة وتناول خمتلف 

املقايي�ض املعتمدة  وقدم منوذج ل�صركتني يف حالتي التخ�ص�ض والتنوع والنتائج التي ميكن احل�صول عليها كما 

ا�صتعر�ض املحا�صر حالة االندماج بني ال�صركتني والفوائد التي تنعك�ض عليها .

وعن الفوائد التي يحققها التنوع اجلغرايف لل�صركة، اأ�صار انه يتيح رفع االق�صاط وهذا بدوره يحقق تخفي�ض 

اخل�صائر للحادث الواحد ا�صافة اىل ان تكرار حاالت اخل�صائر ال�صغرية يحقق معدل خ�صارة �صنوي اف�صل 

ويوفر حماية �صد خ�صائر احلوادث الكبرية وهذا بدوره يوؤدي اىل حماية راأ�ض املال.

ومن جانب اآخر فاإن التنوع يف خط االعمال يعود بفوائد منها تقليل ن�صبة التعر�ض اىل الكوارث وا�صتخدام اأمثل لراأ�ض املال واخلطر وبالتايل حتقيق ن�صب منو ثابتة مبرور الوقت.

متخ�ش�ش�ن يعر�ش�ن اأحدث التطبيقات يف م�شارات التاأمني الفنية، الت�ش�يقية،

 املالية، تكن�ل�جيا املعل�مات والتاأمني التكافلي

FLAGSTONE RE

 ،2005 ع���ام  ت��اأ���ض�����ض��ت 

م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����ض��ي يف 

���ض��وي�����ض��را ول��ه��ا ف���روع 

ب���رم���ودا،  م����ن:  يف ك���ل 

لندن،  دب��ي،  �ضوي�ضرا، 

الهند، وبيورتو ريكو. 

خدمة  ال�ضركة  وتقدم 

اإع���ادة ت��اأم��ني  يف انواع 

التاأمني املختلفة.
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Exceeding Client Expectations

من الي�شار: وائل اخلطيب، وجوليان جامي�س، وع�شام عبداخلالق)رئي�س اجلل�شة(

الور�ضة الثانية ل�ضركة LOCKTON وعنوانها »جتاوز توقعات 

الرئي�س   Julian James ال�ضيد  من  كل   فيها  حا�ضر  العمالء« 

التنفيذي - لندن وال�ضيد وائل اخلطيب الرئي�س التنفيذي – دبي 

واأدار اجلل�ضة ال�ضيد ع�ضام عبداخلالق الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 

ال�ضرق العربي  للتاأمني – الردن .

تناول املحا�صر واقع التاأمني العاملي والنظرة ال�صلبية ال�صائدة لدى امل�صتهلكني 

تلقتها  التي  ال�صكاوي  عدد  ان  اىل  ت�صري  اجنلرتا  يف  التقارير  اآخر  ان  وك�صف 

�صركات التاأمني والو�صطاء و�صل اىل نحو 300 الف �صكوى خالل 6 ا�صهر من 

العام املا�صي ومن درا�صة اخرى تبني ان مرتبة التامني جاءت ما قبل االخري من 

حيث رغبة االفراد للعمل يف قطاع التاأمني ومن واقع هذه النظرة راأى املحا�صر 

ايجابي  وب�صكل  واال�صتجابة  االو�صاع  لتح�صني  ال�صريع  التحرك  اىل  احلاجة 

عدم  اىل  تهدف  خطة  اطار  يف  وذلك  الزبائن  اىل  والتقرب  ال�صوق  ملتغريات 

توجه �صركات التامني واالعادة نحو رفع اال�صعار واهمية الرتكيز على حاجات 

العمالء وتوفري حلول مبتكرة تفي باحتياجاتهم وطرح بدائل خمتلفة لتطبيقها 

ح�صب طبيعة ا�صواق التامني و�صدد على اأهمية احلفاظ واال�صتثمار يف الكفاءات   

الب�صرية وذلك لتوفري خدمات تفوق توقعات الزبائن. 

من جانبه قدم ال�صيد وائل اخلظيب �صورة عن م�صتقبل منطقة ال�صرق االو�صط 

حيث يتوقع منو اقت�صادي بن�صبة  3،7 -4%  عام 2010 وان املنطقة ت�صهد منو 

الن�صاط  نحو  توجه  وهناك  التاأمينية  الكثافة  يف  انخفا�ض  من  وتعاين  �صكاين 

الطاقة  على  االعتماد  من  بدال  للدول  االقت�صاد  موارد  تنوع  واىل  ال�صناعي 

والتوجه نحو اعادة تنظيم �صناعة التامني لدول املنطقة . 

التاأميني  الوعي  زيادة  ويعني  التامني،  �صراء  نحو  م�صتمر  تغري  هناك  يالحظ 

لالفراد ا�صافة اىل دخول �صركات عاملية اىل املنطقة ومنو التاأمني اال�صالمي 

كما ت�صهد املنطقة انخفا�ض يف ا�صعار التامني ب�صبب حدة املناف�صة ويتوقع ان 

اخل�صائر  ب�صبب  املال  راأ�ض  يف  بخ�صارة  ال�صوق  ويتاأثر  االنخفا�ض  هذا  ي�صتمر 

الكبرية التي يتعر�ض لها ال�صوق.

ت�صهده  ما  مع  املنطقة  يف  التامني  ال�صواق  املتاحة  الفر�ض  املحا�صر  عر�ض  ثم 

ال�صعودية  مثل  جديدة  تامني   �صركات  وتاأ�صي�ض  ت�صريعية  متغريات  من  الدول 

وفتح اال�صواق لدخول العبني جدد موؤكدًا على اأهمية ان يكون هناك دور رئي�صي 

حت�صن  ظل   يف  الكامنة  الفر�ض  اىل  ا�صافة  االأ�صواق  هذه  يف  التاأمني  لو�صطاء 

املوؤ�صرات االقت�صادية التي ت�صهدها املنطقة.

مايل  ا�صتقرار  حتقيق  نحو  يتطلعون  املنطقة  دول  يف  الزبائن  فان  اآخر  جانب  من 

�صناعة  يف  وخربة  واحتياجاتهم  تتنا�صب  خدمات  واىل  للت�صعري  م�صتقرة  و�صيا�صة 

التامني ا�صافة اىل ادامة العالقة مع ال�صركات ملدى طويل واىل املرونة يف التعامل مع 

االخطار التي تت�صف بتعقيداتها والتطلع اىل خدمات كفوءة يف التعوي�صات.

ال�صرق  منطقة  يف  االقت�صادي  الو�صع  حت�صن  من  وبالرغم  انه  اىل  ا�صار  كما 

االو�صط اال ان �صركات التاأمني ال زالت تواجه �صعوبات منها عدم ا�صتقرار ن�صب 

النمو واعادة تكييف او�صاع ال�صركات لاليفاء باملتطلبات الت�صريعية والرقابية 

واحلاجة اىل توفري خدمات تلبي احتياجات الزبائن على املدى البعيد.

واأخريًا اأو�صى املحا�صر باأهمية التواجد خلدمة العميل، وتوفري حلول فردية من 

م�صدر واحد وتوفري ندوات وور�ض عمل لن�صر الثقافة التاأمينية.
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الور�ضة الثالثة ل�ضركة )Zurich( زيورخ للخدمات املالية وعنوانها 

 Francis ال�ضادة  فيها  حا�ضر  التاأمني«  �سوق  يف  »االبتكار 

 ،David Hunt ،الرئي�س الدويل لالت�ضالت يف زيورخ Bouchard
واأدار اجلل�ضة ال�ضيد اأ�ضرف ب�ضي�ضو رئي�س جمعية التاأمني البحرينية 

- البحرين.

تركزت الور�صة حول االبتكار يف �صوق التامني حيث وبالرغم من التطورات التي 

�صهدتها منطقة ال�صرق االو�صط ومنو اعمال التامني بنوعيها التامينات العامة 

واحلياة. اال ان الن�صب املتحققة يف دول املنطقة وجمل�ض التعاون اخلليجي ال 

عديدة  ال�صباب  التامني،  لنوعي  التامينية  الكثافة  تدين  حيث  متوا�صعة  تزال 

والبيئة  والتعوي�صات  اخلدمة  تقدمي  وم�صتوى  التاميني  الوعي  انخفا�ض  منها 

زيورخ  نظر  وجهة  ومن  والعمالء،  ال�صوق  وطبيعة  واالقت�صادية،  التنظيمية 

هناك �صرورة ال�صتحداث ادارة مركزية خلدمة الزبائن وحتديد احتياجاتهم 

وتوفري  الدول  ظروف  ح�صب  اخلطر  وادارة  لقيا�ض  اآليات  اعتماد  اىل  ا�صافة 

وثيقة موحدة حملية.

وتعك�ض املوؤ�صرات يف املنطقة باملقارنة مع دول العامل ان منطقة ال�صرق االو�صط 

ت�صكل 5% من �صكان العامل وان اقت�صاد املنطقة ميثل 3% من االقت�صاد العاملي 

وت�صهد  العاملي  املعدل  من   %6 ن�صبة  املحلي  الدخل  من  الفرد  ح�صة  وت�صل 

املنطقة منو اأعمال التامني التكافلي وزيادة متوا�صلة يف ن�صب النمو  حيث يتوقع 

ان ي�صل حجم االق�صاط اىل 12 مليار دوالر عام 2015. كما يظهر يف الر�صوم 

البيانية التي عر�صها املحا�صر:- 

ZURICH

Innovation In The Insurance Market

من اليمني: ا�شامة عابدين، دايفيد هانت، فران�شي�س بوت�شارد، جنيب بحو�س، 

وا�شرف ب�شي�شو)رئي�س اجلل�شة(
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MENA- Insurance growth potential
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Cooperation of insurance and
reinsurance companies in health insurance business 

من اليمني:كري�شتيان غريغوروفيت�س، د.فرانك ماير، تامر ا�شعد، عمر المني وعمربيالين 

 )Munich Re( ري  ميونخ  ل�ضركة  الرابعة  الور�ضة 

واإعادة  التاأمني  �ضركات  بني  »التعاون  وعنوانها 

فيها  حا�ضر  الطبي«  التاأمني  اأعمال  يف  التاأمني 

املدير   Dr. Michael Bitzer ال�ضادة  من  كل 

الوط�ني��ة،  ال�ضح�ي  التاأم�ني  ل�ض�رك�ة  التن�في�ذي 

ل�ضركة  القليمي  املدير   Dr. Frank Mayer
Mednet Holding واأدار اجل�ل�ضة ال�ضيد عمر بيالين 

املدير العام ل�ضركة التاأمني الوطنية /ال�ضعودية  

يف نبذة قدمها املحا�صر عن ميونخ ري اأ�صار اىل ان ال�صركة 

تقدم خدماتها يف 26 موقع حول العامل ويعمل فيها 5000 

خبري يف جمال التامني الطبي وو�صل حج�م االق�صاط اىل 

4 بليون يورو وي�صل ع�دد الزبائن اىل 7 مليون �صخ�ض.

 ثم تناول �صوق التاأمني ال�صحي يف منطقة ال�صرق االو�صط 

وخل�ض اأو�صاعه كما يلي:-

- ان انظمة ال�صمان ال�صحي التي توفرها الدول تواجه �صعوبات نتيجة نق�ض يف 

القدرة على تقدمي العناية الطبية واالرتفاع املتوا�صل للكلفة الطبية.

- ان دول جمل�ض التعاون ت�صهد منوا ملحوظا يف اأعمال التاأمني ال�صحي ومنها 

يف  الطبي  التامني  الزامية  وفر�ض   %  50 اىل  و�صلت  منو  وبن�صبة  ال�صعودية 

االمارات وتوجه دولة قطر اىل الزامية التامني

- هناك ا�صواق كبرية مثل م�صر والعراق تتمتع بكثافة �صكانية عالية ولكنها �صوق 

غري فاعلة ب�صبب ظروف اقت�صادية

- هناك نق�ض يف الكوادر املوؤهلة يف التامني ال�صحي 

مثل  املزمنة  االمرا�ض  املنطقة  الطبي يف  التامني  تواجه  التي  التحديات  من   -

ال�صكر، الربو.

حيث  االزمة  اآثار  لتخفيف  حت�صن  هناك  االقت�صادية  التطورات  ناحية  من   -

للنفط فوائ�ض، وال�صيناريو املتوقع لتحقق معدل منو   حققت الدول امل�صدرة 

يف الناجت املحلي عام 2015 نحو 4% والت�صخم مبعدل %6.

- ان معدل الكثافة التاأمينية منخف�ض حيث ال تتجاوز ح�صة الفرد من اق�صاط 

التامني 146 دوالر وت�صل م�صاهمة التامني يف الناجت املحلي اىل نحو  %1،63

- على ال�صعيد الدويل يواجه التامني ال�صحي نف�ض التحديات وتتمثل باملتغريات 

الدميوغرافية والتطور يف التكنولوجيا الطبية واالأخطاء الطبية وعدم كفاءة 

ادارة و متويل انظمة الرعاية الطبية التي توفرها الدولة، والتوجه لنقل املخاطر 

اىل القطاع اخلا�ض، ا�صافة اىل ارتفاع الكلفة اي ت�صخم املعاجلات.

التاأمني  �صي�صهدها  التي  للتطورات  توقعاته  املحا�صر  قدم  حديثه  نهاية  ويف 

ال�صحي يف دول منطقة ال�صرق االو�صط، واأ�صار اىل :-

- ا�صتمرار ارتفاع نفقات العناية ال�صحية ومبعدالت تفوق املعدالت العاملية.

- ان املنطقة �صت�صهد خالل اخلم�ض �صنوات القادمة املزيد من خطط ا�صالح 

االنظمة ال�صحية مع زيادة الفر�صة اىل القطاع اخلا�ض.

خالل  النمو  ن�صب  مل�صاعفة  اخلا�ض  ال�صحي  للتاأمني  واعدة  فر�ض  هناك   -

اخلم�ض �صنوات القادمة مع بقاء حدة املناف�صة.

العناية  من  جيدة  نوعية  على  للح�صول  امل�صتهلكني  طلب  زيادة  ا�صتمرار   -

الطبية وطلب منتجات التاأمني و�صيكون معيار خدمة الزبون هو العامل االهم 

لل�صركات .

- �صيكون هناك حتول نحو التخ�ص�ض يف �صناعة الرعاية ال�صحية .

- ان ال�صحة �صتكون هي املحور الرئي�صي لالعمال والرتكيز على االكتتاب الفني 

�صعيًا لتحقيق االرباح الفنية.

 فر�س م�ضاعفة للقطاع اخلا�س

 فر�س واعدة لنمو التاأمني ال�ضحي وبقاء حدة املناف�ضة

ذات  الطبية  الرعاية  خدمات  على  للح�ضول  امل�ضتهلكني  طلب  زيادة   

النوعية اجليدة 

 ظهور �ضناعة متخ�ض�ضة للرعاية ال�ضحية 

 الرتكيز على االكتتاب وحتقيق االرباح الفنية

روؤية Munich Health: م�ستقبل التامني ال�سحي يف 

منطقة ال�رسق االو�سط خالل ال�سنوات اخلم�ض القادمة 
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Whats New In The New Institute Cargo Clauses
International Union Of Marine Insurance

من اليمني:ماك�س زكار، والكابنت ريت�شارد �شلهوب )رئي�س اجلل�شة(

 )IUMI( البحري  للتامني  الدولية  للجمعية  اخلام�ضة  الور�ضة 

الب�ضائع«  لنقل  املعدلة  اجلديدة  الدولية  »ال�ضروط  وعنوانها 

قدمها ال�ضيد ماك�س زكار ممثل اجلمعية الدولية للتاأمني البحري 

يف منطقة ال�ضرق الو�ضط واأدار اجلل�ضة الكابنت ريت�ضارد �ضلهوب 

.ZARIS املدير التنفيذي ل�ضركة

تناول املحا�صر ال�صروط الدولية اجلديدة لنقل الب�صائع والتي بداأت معظم 

ا�صواق التاأمني تطبيقها مطلع عام 2010 وهي تهم قطاعات وا�صعة متار�ض 

الن�صاطات االقت�صادية والتجارة العاملية من امل�صدرين وامل�صتوردين والبنوك 

و�صركات النقل والتخلي�ض ا�صافة اىل �صركات التاأمني واعادة التاأمني.

ثم ا�صتعر�ض املحا�صر امل�صتجدات يف �صروط نقل الب�صائع وتناول البنود التي 

مت تعديلها حيث �صملت التعديالت عناوين البنود التالية:-

 Insufficiency•of•Packing•or•Preparation•(4.3),•Delay•(4.5), 
 Insolvency• and• Financial• Default• (4.6),• Nuclear• Fission
or• Fusion• (4.7),• Unseaworthiness• (5),• Terrorism• (7),

Transit•Clause•(8),•Change•of•Voyage•(10)

تاأ�س�ست اجلمعية الدولية للتاأمني البحري IUMI  عام 

دولة   45 يف  الوطنية  اجلمعيات  ميثلون  واع�ساوؤها   1874

منها )6( دول عربية )لبنان، املغرب، تون�س، البحرين، 

م�سر، واالمارات(، وقد ان�سمت االأردن موؤخرًا اىل ع�سوية 

اجلمعية ممثلة باالحتاد االأردين ل�سركات التاأمني.
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Qatarlyst-simply Efficient transactions

من الي�شار:روي جيلمور، وجيم�س �شوذرلند، وديرموت ديك )رئي�س اجلل�شة(

التاأمني  خلدمات  قطر   )Qatarlyst( ل�ضركة  ال�ضاد�ضة  الور�ضة 

فيها  حا�ض�ر  واملب�سـطــــة«  الفعــالــة  »العمليــــات  عن��وانه��ا 

ال�ضيد James Sutherland املدي�ر التنفي�ذي لل�ض��رك��ة وادارها 

.Q-Re املدير التنفيذي ل�ضركة Dermot Dick ال�ضيد

تناولت الور�صة تقييم التطبيقات االلكرتونية يف عمليات التاأمني لدول منطقة 

وهيكلة  امل�صتندات  وا�صتخدام  املعلومات  ادخال  ناحية  من  االأو�صط  ال�صرق 

اجراءات العمل واملراقبة وا�صدار التقارير وفوائدها يف حتقيق اعلى كفاءة يف 

االأداء واالجناز يف اأقل وقت عند اأداء عمليات التاأمني، وتوفر هذه التقنيات لدول 

م�صتجدات  مع  يتالءم  التجاري مبا  التاأمني  عمليات  دعم  الفر�صة يف  املنطقة 

القرن الواحد والع�صرين ،كذلك توفري الفر�صة لالهتمام بعمالء ال�صركة وتلبية 

متطلباتهم .ويف هذا املجال ت�صتفيد 35 �صركة يف املنطقة وخارجها من خدمات 

 .Qatarlyst صركة�
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The Role of Ratings in the Developments
of the (Re) Insurance Markets of The Middle East

من الي�شار: د. روجر �شيللك، ونيك  ت�شارتري�س، ووا�شف اجلب�شة )رئي�س اجلل�شة( 

الور�ضة ال�ضابعة ل�ضركة )AM Best( وعنوانها »دور الت�سنيف 

منطقة  يف  التاأمني  واإعادة  التاأمني  اأ�سواق  تطوير  يف 

 Dr. Roger Sellek ال�رسق االأو�سط« حا�ضر فيها كل من ال�ضادة

املدير الإداري للخدمات املالية العاملية، Nick Charteris مدير 

اجلب�ضة  وا�ضف  ال�ضيد  اجلل�ضة  واأدار  العاملية  املالية  اخلدمات 

IGI الرئي�س التنفيذي ل�ضركة

تركزت حماور الور�صة على تعريف اخلدمات التي تقدمها الوكالة يف جمال 

التاأمني وعر�ض الطرق واالجراءات املتبعة لعملية الت�صنيف والفوائد املتحققة 

منه وفيما يلي اأبرز املحاور التي تناولها املحا�صر:-

تعترب AM Best الوكالة العاملية الوحيدة املعنية يف توفري البيانات املالية 

الواليات  يف   1899 عام  تاأ�ص�صت  التاأمني،  ب�صناعة  العالقة  ذات  واملعلومات 

املتحدة واطلقت مفهوم ت�صنيف القوة املالية للموؤمن عام 1906.

 تقدم الوكالة خدماتها اىل 3500 �صركة يف 65 دولة بهدف دعم تطوير �صوق 

التاأمني واالعادة يف منطقة ال�صرق االو�صط، هناك اأربعة اأنواع من الت�صنيف 

تقوم بها الوكالة وهي: FSR حتدد قدرة ال�صركة ملقابلة التزاماتها جتاه حملة 

 DR لتحديد قدرة ال�صركة ملقابلة التزاماتها املالية وهناك ICRالوثائق و

وISL لتحديد قدرة ال�صركة على القيام بالتزاماتها املالية ال�صارية حلاملي 

درجة  على  ال�صركات  ح�صول  فوائد  اما  اال�صتحقاق.  عند  املعا�صات  وثائق 

اإعادة  اأغطية  و�صراء  املال  راأ�ض  ورفع  ال�صوق  دخول  لت�صهيل  فهي  الت�صنيف 

التاأمني، كذلك توفر درجة الت�صنيف امكانية حتديد االهداف اال�صرتاتيجية 

وامل�صاريع احليوية داخل ال�صركة والتزاماتها لاليفاء باملتطلبات الرقابية كما 

يوفر الت�صنيف نظرة م�صتقلة وحمايدة لدعم اجراءات احلوكمة.

ا�صباب  اىل  يرجع  التاأمني  �صركات  ف�صل  فان   AM• BEST نتائج  بح�صب 

عديدة مو�صحة ن�صبها يف ال�صكل البياين:-
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Financial Institutions-An Overview of The Main Areas of Cover 
& Exposure for Financial Institutions 

من اليمني: جريمي وول، ونورمان ميت�شيل، و اآندرو وود، وكريي جيلالرد

 International General Insurance( الور�ضة الثامنة ل�ضركة

Company( وعنوانها »نظرة حول اجلوانب الرئي�سية للغطاء 
ال�ضادة:  فيها  حتدث  املالية«  املوؤ�س�سات  يف  التاأميني 

 Andrew Wood، Norman Mitchell، Jeremy Wall,
.Kerry Gillard

تناولت الور�صة املوؤ�ص�صات املالية، وناق�صتها من حماور عديدة حيث حتدث املحا�صر 

االحتيال  عمليات  زيادة  ومنها  املالية  املوؤ�ص�صات  لها  تتعر�ض  التي  االخطار  عن  

املا�صية اىل  الثالث  ال�صنوات  االحتيال خالل  نتيجة  و�صل معدل اخل�صارة  حيث 

8،8 مليون دوالر ويف منطقة ال�صرق االو�صط ويف افريقيا و�صل اىل 11،5 مليون 

عمليات  اأ�صباب  وتعود  دوالر  مليون   15،2 بلغ  املالية  اخلدمات  ول�صركات  دوالر 

و�صعف  املعنوية  االخطار  وزيادة  العاملي  االقت�صاد  منو  انخفا�ض  اىل  االحتيال 

االحتيال  حاالت  ملعاجلة  املحا�صر  قدمها  التي  الو�صائل  ومن  اال�صتثمار.  عوائد 

تفعيل دور م�صوي اخل�صائر واحكام �صياغة �صروط وا�صتثناءات الوثيقة ومذكرة 

التغطية ا�صافة اىل حت�صني �صياغة ا�صتمارة طلب التاأمني وتقرير الك�صف.

منها  تعاين  التي  ال�صعف  ونقاط  االأخطار  املحا�صر  تناول  اخرى  زاوية  ومن 

املوؤ�ص�صات املالية والبنوك يف جمال التدقيق الداخلي وتوظيف املوارد الب�صرية 

والعمليات البنكية والعمليات املالية واالأنظمة واأ�صار اىل دور التاأمني للم�صاهمة 

يف توفري احلماية �صد اخل�صائر التي قد تن�صاأ ومنها ما متنحه وثائق التاأمني التي 

تغطي امل�صوؤولية املهنية، م�صوؤولية املدراء واملوظفني، تاأمني النقد اثناء النقل.

تناولت الور�صة اي�صًا �صوق املوؤ�ص�صات املالية وملحة عن واقع التاأمني  عام 2010 

وتوقع املحا�صر ان ي�صهد �صوق التاأمني حت�صنًا بعد النتائج التي حققها القطاع 

وال�صعوبات التي واجهها خالل ال�صنتني املا�صيني حيث كان �صوق التاأمني يعمل 

يف ظل و�صع اقت�صادي �صعب، وان نتائج اأعمال تاأمينات غري احلياة قد مرت 

اأعباء  وا�صتمرار  اال�صتثمار،  عوائد  و�صعف  مربحة،  غري  اكتتاب  عمليات  يف 

تعوي�صات عام 2009 نتيجة الكوارث الطبيعية يف املنطقة التي امتازت بحدتها 

وعدد حاالت الوفاة التي خلفتها )كما يف ال�صعودية، قطر، االمارات(.

وخل�ض املحا�صر ان هناك حاجة حقيقية للموؤ�ص�صات املالية لتوفري احلماية �صد 

الدويل  التاأمني  واعادة  التاأمني  �صوق  واأن  امل�صوؤوليات  وتاأمني  االحتيال  حاالت 

لديه القدرة وعلى ا�صتعداد للح�صول على هذه االخطار، وهناك جمموعة من 

املخت�صني على ا�صتعداد مل�صاعدة املوؤ�ص�صات املالية لتوفري احلماية �صد االأخطار 

التي تتعر�ض لها هذه املوؤ�ص�صات. 
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من الي�شار:احمد �شباغ، واأ�شامة القي�شي )رئي�س اجلل�شة(

ISLAMIC INSURANCE COMPANY

»التاأمني  وعنوانها  ال�ضالمية  التاأمني  ل�ضركة  التا�ضعة  الور�ضة 

واآليته« حا�ضر فيها ال�ضيد اأحمد �ضباغ  اال�سالمي... مفهومه، فكره 

العاملي  الحتاد  رئي�س  الأردن  ال�ضالمية/  التاأمني  ل�ضركة  العام  املدير 

ل�ضركات التكافل والتاأمني ال�ضالمي واأدار الور�ضة ال�ضيد اأ�ضامة القي�ضي

التاأمني  ت�صمنت مفهوم  اال�صالمي من عدة حماور  التامني  املحا�صرة  تناولت 

اال�صالمي وبدايات تطبيقه وفكر التامني اال�صالمي واآلية تطبيقه واخل�صائ�ض 

الفنية واملالية التي ي�صتند عليها، متناواًل اجلوانب التالية:-

�صركة  تاأ�ص�صت  حني   1979 عام  مطلع  اال�صالمي  التامني  �صناعة  انطلقت   -

التامني اال�صالمية يف ال�صودان لتكون بذلك اول �صركة تعمل يف العامل العربي 

تقدم  �صركة  اول  ماليزيا  يف  تاأ�ص�صت  ال�صنة  نف�ض  ويف  العامل  م�صتوى  وعلى 

خدمات التامني على ا�صا�ض عقود التامني التعاونية ومع تطور �صناعة التامني 

اال�صالمي و�صل عدد �صركات التامني التي تعمل يف �صوق التاأمني العربي اىل 

اكرث من 70 �صركة يف حني ارتفع العدد يف ا�صواق التامني العربية والعاملية 

اىل اكرث من 200 �صركة.

تنتج عن حادث معني   التي  اال�صرار  ان  على  اال�صالمي  التامني  فكرة  تقوم   -

توزع على جمموعة من االفراد بدال من حتملها من فرد واحد وبذلك فان 

والتعاون لتخفيف  البع�ض  امل�صلمني مل�صاعدة بع�صهم  املبداأ يقوم على دعوة 

االمل واال�صرار التي ت�صيبهم.

تقوم  التي  التامني  �صركة  الوثائق،  حاملي  اال�صالمي:  التامني  عقد  اركان   -

الوكالة  ا�صا�ض  على  امل�صرتكني  عن  نيابة  امل�صتاأمن  مع  التامني  عقد  بابرام 

باجر معلوم، اخلطر املوؤمن، وق�صط التاأمني وهو املبلغ الذي يدفعه امل�صتاأمن 

ل�صندوق التامني التعاوين وفق العقد وهناك مبلغ التامني ميثل حمل التزام 

ال�صركة نيابة عن امل�صتاأمنني.

هيئة  توجيهات  وفق  اعمالها  جميع  يف  ال�صرعية  باالحكام  ال�صركات  تلتزم   -

الرقابة ال�شرعية.

يتم  جماعي  عقد  بكونه  يتميز  فانه  اال�صالمي  التامني  خ�صائ�ض  اىل  -بالنظر 

االرباح،  لي�صعى اىل حتقيق  التربع،  ا�صا�ض  التامني على  ويدفع ق�صط  تنفيذه 

ويعترب ا�صتثمار االق�صاط واموال امل�صاهمني واأجر ال�صركة اهم قنوات االرباح

بنوعني من احل�صابات االول خا�ض  ال�صركة حتتفظ  املايل فان  - من اجلانب 

بامل�صاهمني وميثل را�ض مال ال�صركة واجلانب الثاين حلاملي الوثائق وميثل 

اموال ال�صندوق

- يوزع فائ�ض التاأمني. بني حاملي الوثائق فقط ويتحقق الفائ�ض من االق�صاط 

املدفوعة مطروحًا منها التعوي�صات املدفوعة اىل حاملي الوثائق واالحتياطيات 

وكلفة اعادة التامني م�صافا اليها العائد املتحقق من فوائ�صها.

امل�صاهمني  ح�صاب  من  الوثائق  حاملي  ح�صاب  يف  اخل�صائر  االق�صاط  تغطي   -

ب�صكل قرو�ض بدون فائدة وتعو�ض من الفوائ�ض التي تتحقق للفرتة القادمة

- تطبيقات اعادة التامني من وجهة النظر القانونية والفنية ت�صتند على عدد 

ال�صركة  وتتعهد  �صنوي  ا�صا�ض  على  تعقد  االتفاقيات  ان  منها  املبادئ  من 

ليتعهد  االق�صاط  من  ح�صة  مقابل  املعيد  مع  عليها  املتفق  االخطار  بتحويل 

املعيد بدوره دفع التزاماته من ح�صة املطالبات

خل�ض املحا�صر اىل ان تطوير التاأمني اال.�صالمي يتطلب تفعيل الدور الرقابي 

على اداء ال�صركات  وزيادة الوعي التاميني بني االفراد وتوفري فر�ض التدريب 

وتعزيز  الروابط  وتقوية  التوعوية  املطبوعات  وا�صدار  الفنية  الكوادر  وتهيئة 

الثقة مع الزبائن. 

Takaful Insurance: The Concept, Idea and Mechanism
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اللبنانية  »التجربة  AROPE  وعنوانها  ل�ضركة  العا�ضرة  الور�ضة 

يف التاأمني عرب امل�سارف« قدمها ال�ضيد فاحت بكدا�س نائب رئي�س 

ومدير عام �ضركة اآروب - لبنان وادار اجلل�ضة  الدكتور علي الوزين 

مدير عام ال�ضركة الأوىل للتاأمني - الأردن.

يف  التاأمني  �صوق  عن  ملحة  وتقدمي  امل�صريف  التاأمني  مو�صوع  املحا�صر  تناول 

منطقة ال�صرق االو�صط ثم واقع التامني امل�صريف ودوره كاأحد احللول لتحقيق 

التي  الرائدة  والبنوك  امل�صريف  التامني  يف  لبنان  جتربة  اىل  وتطرق  النمو 

تزاوله، وفيما يلي ابرز املحاور التي ا�صار اليها املحا�صر:-

14 بليون دوالر وهي متثل  اأق�صاط التامني يف املنطقة العربية ت�صل اىل  - ان 

0،3% من اجمال اق�صاط التامني العاملي وم�صاهمة التامني يف النتائج املحلي 

7.5% يف  و  اوروبا  10.4% يف  1% مقارنة مع  يتجاوز  للمنطقة ال  االجمايل 

الواليات املتحدة.

- على امل�صتوى العربي حتتل لبنان املرتبة االوىل يف معدل م�صاهمة التاأمني يف الناجت 

املحلي يف حني يف ال�صعودية والكويت ي�صل اىل 1% كذلك بالن�صبة اىل انخفا�ض 

ح�صة الفرد من اق�صاط التامني باملقارنة مع اال�صواق النا�صئة واملتقدمة وحتتل 

االمارات املرتبة االوىل حيث ت�صل ح�صة الفرد اىل 1،114 دوالر مقارنة بالكويت 

313 دوالر، لبنان 213 دوالر، وال�صعودية 121 دوالر  لي�صل اىل %3.

مع  املتوافقة  الرقابية  البيئة  منها  املتغريات  من  عدد  العربية  املنطقة  ت�صهد   -

 )Solvency II( وهناك  التوجه نحو تطبيق معيار ) IAIS( املعايري الدولية

وذلك �صيوؤثر على طريقة عمل ال�صركات وي�صهل على اجلهات الرقابية حماية 

م�صالح حاملي الوثائق، حيث �صتوؤخذ بنظر االعتبار جمموعة من العوامل هي 

خماطر االكتتاب، خماطر العمليات وادارة اخطار املوجودات وامل�صوؤوليات.

ب�صبب  متطور  االو�صط غري  ال�صرق  امل�صريف يف منطقة  التاأمني  ان  - يالحظ 

انظمة احلوافز  التدريب، عدم كفاية  التحديات منها عدم كفاية  عدد من 

ا�صافة اىل االأطر الرقابية.

ح�صة  دوالر  بليون   222 اىل  املالية  االزمة  نتيجة  العاملية  اخل�صائر  و�صلت   -

معيدي  خ�صائر  �صجلت  اوروبا  ويف   %86 منها  االمريكية  املتحدة  الواليات 

�صركات  فان  االو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  اما  دوالر  بليون   29 مببلغ  التامني 

التامني واجهت هبوط حاد يف قيمة حقوق امل�صاهمني وفقدت معظم حمافظ 

اال�صهم بنحو 22% مقارنة مع 4،2 بليون دوالر يف عام 2007 و تعر�صت دول 

املنطقة اىل �صعوبات نتيجة االنخفا�ض يف قيمة اال�صهم والعقارات .

- هناك العديد من الفر�ض املتاحة ميكن ا�صتثمارها يف منطقة ال�صرق االو�صط 

ومنها حت�صن م�صتوى التنظيم �صمن االطار الرقابي والتنظيمي ودخول �صركات 

التكافلي،  التامني  انت�صار  التامني،  كثافة  انخفا�ض  ال�صكاين،  النمو  جديدة، 

ا�صافة اىل التامني امل�صريف ومنوه املتزايد يف البنوك التجارية لتوزيع منتجات 

تاأمينات احلياة، والتاأمينات العامة، ويعترب قناة التوزيع الرئي�صية للعديد من 

Bancassurance- The Lebanese Experience

من الي�شار : فاحت بكدا�س، ود.علي الوزين)رئي�س اجلل�شة(
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ا�صواق التامني لقدرته على تقدمي خدمات مالية يف اآن واحد خلدمة العديد 

من �صرائح امل�صتهلكني من الذين ي�صعب الو�صول اليهم.

الدول  باقي  على  لبنان  تقدم  العربية  الدول  يف  امل�صريف  التامني  واقع  ي�صري   -

حيث تقدر الكثافة باأكرث من  25% من االق�صاط ويتم تداوله يف عدد من الدول 

العربية كما يف �صوريا، ودولة االمارات، حيث توزع منتجات تاأمينات احلياة من 

تنظم  االأردن  التامني، يف  �صركات  مع  تعاون  اتفاقيات  اطار  البنوك يف  خالل 

ل�صركات  اجازت  وال�صعودية  التامني،  هيئة  من  امل�صريف  التاأمني  تطبيقات 

التاأمني ان�صاء وكالة لها تعمل يف البنوك، وهناك توجه يف دولة قطر لتطبيقه 

وفق الت�صريعات قريبا.

اكرث جاذبية  لتاأمينات احلياة  امل�صريف  التاأمني  يعترب  الدويل  النطاق  - على 

ن�صبة يف هذا املجال،  اأعلى  الربتغال  العامة، وحتتل  التامينات  وتداواًل من 

كما مبني يف ال�صكل البياين:

وو�صلت  التامني  منتجات  ت�صوق  البنوك  50% من  اكرث من  لبنان هناك  - يف 

36% من اجمايل االق�صاط وت�صكل  2009 اىل  ح�صة التامني امل�صريف عام 

تاأمينات احلياة ن�صبة 51% وغري احلياة %30

لل�صركات لال�صتفادة  ي�صهد منوًا متوا�صاًل وهناك فر�صة  التاأمني امل�صريف   -

من مزاياه، وتعترب تاأمينات احلياة القوة املوؤثرة يف التامني امل�صريف خا�صة 

وان التامينات العامة ترتبط ب�صكل رئي�صي بالوثائق االجبارية.
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The Sabotage And Terrorism Insurance Critical Factors 

من الي�شار: �شتيف بي�شانت، جيني �شيربوك، �شمري قموه،�شاندي جيثام، وريت�شارد هال�شتيد 

الور�ضة احلادية ع�ضرة ل�ضركة Cogent كوجنت خلدمات التامني 

والتخريب  االرهاب  خطر  »تاأمـني  وعنوانها  التامني،  واعادة 

ال�ضادة:  وهم  املحا�ضرين  من  جمموعة  فيها  حتدث  املتعمد« 

 Jennie Seabrook, Andrew Bouckham قموه،  �ضمري 

.Steve Bessant
االرهاب  اأخطار  لتاأمني  املتاحة  االمكانيات  بحث  على  الور�صة  تركزت   

والتخريب حيث تناول املتحدثون اأغطية احلماية املتوفرة وتعريف لالخطار 

التامني  مبالغ  االخطار يف حدود  وقوع  وتعوي�ض اخل�صائر يف حال  امل�صمولة 

املن�صو�ض عليها يف الوثيقة، كما عرف املحا�صر مفهوم فعل العمل االرهابي 

من وجهة نظر تاأمينية واي�صاح مفهوم الكلف اال�صافية امل�صمولة بالتعوي�ض 

التي تدفع اىل املواقع املوؤمن عليها والتي تتعر�ض ملثل هذه االفعال خالل فرتة 

اأ�ص�ض ت�صوية  حمددة ا�صتنادًا اىل �صروط عقد التامني كما اأو�صح املحا�صر 

التعوي�صات واآلية احت�صاب تعوي�ض الدخل ال�صايف والكلف اال�صافية وعر�ض 

احلرب،  ظروف  يف  التامني  ي�صملها  ال  التي  واحلاالت  الوثيقة  ا�صتثناءات 

اتباعها  الواجب  املتطلبات  اىل  وتطرق  الوثيقة  �صروط  مف�صاًل  وا�صتعر�ض 

التحكيم  و�صرط  املوقع،  على  الك�صف  يف  ال�صركة  وحق  الظروف  تغري  اأثناء 

والطرف الثالث ا�صافة اىل ت�صمية القانون االوىل بالتطبيق اىل جانب هذه 

طلب  ا�صتمارة  حمتويات  عن  مف�صاًل  �صرحًا  املحا�صر  قدم  االي�صاحات 

التامني واجلداول والتظهريات التي تلحق بالوظيفة.
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 A new begining A new Future, How to increase Market Share, 
Increase Profitability and Migrate to e-commerce Effortlessly

من الي�شار: جيب باكالر، جوردون روبت�شون، هارولد جيم�س، وفال �شيتيرتا

»بداية  وعنوانها   NetInsure ل�ضركة  ع�ضرة  الثانية  الور�ضة 

جديدة مل�ستقبل جديد: اآليات زيادة احل�سة ال�سوقية وزيادة 

الربحية من خالل ا�ستخدام التجارة االلكرتونية« حا�ضر فيها 

.Jeb Buckler ال�ضيد

تناول املحا�صر تطبيقات التجارة االلكرتونية يف اعمال التاأمني يف جمايل البيع 

�صهولة  حيث  من  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  فوائد  �صارحًا  اخلدمة  وتقدمي 

التطبيق وما حتققه من زيادة احل�صة ال�صوقية وحتقيق الربحية.

كما تطرق اىل قدرة التجارة االلكرتونية لتوفري اخلدمة الذاتية للزبائن واجراء 

اآيل وغالبًا ما  ب�صكل  اال�صعار  والبيع واحل�صول على عرو�ض  التجارية  العمليات 

ان  اىل  واأ�صار  االلكرتونية  التجارة  خدمات  �صمن  التاأمني  انواع  جميع  بيع  يتم 

توفري التكنولوجيا يف اوروبا قد وفر الفر�صة ل�صركات التاأمني يف تو�صيع اأعمالها 

لتقدمي خدمات التاأمني ملنطقة ال�صرق االو�صط و�صمال افريقيا حيث جتري �صنويًا 

باليني العمليات التي حققت لل�صركات زيادة يف ربحيتها وح�صتها ال�صوقية وبالتايل تنمية عوائدها، وفيما 

يتعلق بالفر�ض التي توفرها هذه التقنيات ملنطقة ال�صرق االأو�صط فاإن الفر�صة متاحة لتنمية اأ�صواق التاأمني 

بالنظر ملا ت�صهده دول املنطقة من منو متزايد يف ا�صتخدام االنرتنت خا�صة وان غالبية اأعمار امل�صتخدمني 

من �صكان املنطقة هم من ال�صباب دون �صن 30 �صنة مما يجعلها فر�صة كبرية لنمو ال�صوق وتطويرها.
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م�ؤمتر الأردن يكرم نخبة من �شخ�شيات

التاأمني العربي والأردين
املبادرة التي اأطلقها املوؤمتر والتي �شجل فيها �شابقة يف تاريخ املوؤمترات املماثلة هي تكرمي نخبة من ال�شخ�شيات التاأمينية العربية والأردنيةتقديراً 

الذين تولوا م�شوؤوليات قيادية يف الحتاد الأردين مبنحهم لرية تذكارية من  العربي ونخبة من  جلهودهم وم�شاهمتهم يف دعم م�شرية الحتاد 

 )Black Iris( الأردن ويحمل الوجه الثاين ختم رمز املوؤمتر زهرة الأردن الوطنية ال�شو�شنة ال�شوداء -  GAIF 2010 الذهب حتمل �شعار املوؤمتر

وقام بت�ضليم الهدية التذكارية كل من الدكتور جواد حديد رئي�س اللجنة التنظيمية العليا للموؤمتر رئي�س الحتاد 

روؤوف  اخلالق  عبد  وال�ضيد  للتاأمني  العربي  العام  الحتاد  رئي�س  نائب  ب�ضي�ضو  اأ�ضرف  وال�ضيد  للتاأمني  العربي  العام 

الأمني العام لالحتاد العربي وقد �شمت لئحة املكرمني الروؤ�شاء ال�شابقني لالحتاد العام العربي للتاأمني واأع�شاء جمل�س الحتاد العربي 

للتاأمني لدورته الأخرية 2008 - 2010 وروؤ�شاء الحتاد الأردين ل�شركات التاأمني)املتوفون( وتكرمي الرواد الأوائل يف الأردن وكرم اأي�شاً املحا�شرون 

والع�شاء  الغداء  دعوات  على  امل�شاركني  ا�شت�شافة  يف  �شاهمت  التي  ال�شركات  روؤ�شاء  اىل  بالإ�شافة  للموؤمتر  العمل  وور�س  الرئي�شية  اجلل�شات  يف 

وخ�ش�س التكرمي اىل اأع�شاء اللجنة التنفيذية املحلية التي تولت تنظيم واإدارة املوؤمتر لي�شل بذلك جمموع من �شملهم التكرمي اىل 97 �شخ�شية.

تكرمي ر�ؤ�س�ء االحت�د الع�م العربي للت�أمني

 الذين تع�قبوا على رئ��سة االحت�د ل�سبعة �ع�سرين د�رة �للفرتة 2010-1964

�تكرمي ر�ؤ�س�ء االحت�د االردين ل�سرك�ت الت�أمني �ر�اد الت�أمني يف االأردن 

ابراهام ماطو�صيان - لبنان الدكتور  روؤوف ابو جابر� االردن تكرمي اأ�صرف ب�صي�صو - البحرين

الئح��ة الروؤ�صاء ال�ص��ابقني لالت��حاد الع��ام العرب��ي للتاأم��ني الذي�ن حظ�يوا بالت��كرمي �صم��ت )32( �ص�خ��صي�ة تاأمي��ن��ية م��ن )13( دولة عرب��ية هم  

وطاهر طالب  البو�صعيدي،  من �شلطنة ُعمان: نا�صر بن �صامل  الغرير،  ب��ن بخيت، وعبد الرحمن �صيف  را�ص��د  من الم��ارات: جم�عة �ص�يف  ال�صادة:- 

احلراكي، من لبنان: ابراهام ماط���و�صيان، ب�ا�صم فار�ض، جوزف زخور، وطنو�ض فغايل، من �شوريا: �صليم���ان احل�صن، د. ع��زيز �صقر، �ص�امل ح��داد، 

ود. اأمني عبد اهلل، من الأردن: د. روؤوف ابو جابر، املرحوم احمد عبد اخلالق، واملرحوم نزيه العب��د احل�صني، من البحرين: اأ�صرف ب�صي�صو، وقا�صم 

اأحمد ف��خرو، من م�شر: احم��د �صك��ري احلكي��م، حمم�د ع�رفة، ود. فتح�ي ابراهي��م، من العراق: د. خ��الد ال�صاوي، واملرحوم اأدي��ب جلمي�ران، من 

من ال�شودان: ع���ز الدي�ن  من الكوي��ت: ع���بد الرحمن خالد الغن��يم، وب��در �صلط��ان العي�ص�ى،  اجلزائر: �صريف بن احلاج �ص�عيد، وعبد القادر بلباي، 

ال�صيد، من املغرب: ع��بد الكامل الراغاي، و�ص��عد كانوين، من تون�س: م�حمد الهادي النيفر، توفيق ادري��ض، وابراه�يم الرياحي.

وخ��ص�ض ت���كري��م ال��ى روؤ�ص�اء االت�ح��اد االردن���ي ل�ص���رك��ات ال���تاأمني �صابقًا )املت����وفون( وه��م: املرح��وم ابراه����يم العاي��د ،املرحوم اأحمد عبداخلال��ق،

املرحوم نزيه العبد احل�صني املرحوم غالب ابو ق�ورة، ومدير االحتاد �صابقًا امل�رحوم حممد العبد احل�صني العواملة، باالإ�صافة اىل تكرمي عدد من رواد 

التاأمني يف االأردن وهم ال�صادة:- د.روؤوف ابو جابر، زكي نور�صي، واومري بدور.

وفيما يلي لقطات من حفل التكرمي:-



عدد خا�س/ 2010

29

ملف خا�س - م�ؤمتر                                                              

)االأردن - البحر امليت (

تكرمي حممد عرفة وفتحي ابراهيم 

ي�صتلمه الهامي القا�صي - م�صر

�صليمان احل�صن - �صوريا  نا�صر البو �صعيدي - �صلطنة ُعمانتكرمي  جوزف زخور ي�صتلمه �صقيقه انطوان زخور - لبنان

تكرمي املرحوم اديب جلمريان 

ي�صتلمه جنله ب�صام جلمريان - العراق

تكرمي  املرحوم احمد عبداخلالق / االردن

     ي�صتلمه ع�صام عبداخلالق    

تكرمي  املرحوم  نزيه العبد  احل�صني العواملة / االردن 

     ي�صتلمه جنله جمال احل�صني 

تكرمي املرحوم  حممد العبد احل�صني العواملة / االردن

يت�صلمه جنله  زكريا العبد احل�صني العوامله

تكرمي املرحوم  ابراهيم العايد / االردن

 يت�صلمه جنله  عبد اهلل العايد 

تكرمي املرحوم غالب ابو قورة / االردن

 ي�صتلمه جنله حممد اأبو قورة

تكرمي زكي نور�صي - من رواد التاأمني يف االأردن



عدد خا�س/ 2010

30

ملف خا�س - م�ؤمتر                                                              

)االأردن - البحر امليت(

تكرمي اأع�س�ء جمل�س االحت�د الع�م العربي للت�أمني للد�رة 2010-2008

 تكرمي الدكتور جواد حديد - االأردن

عبدالكرمي املردا�صي - تون�ض

جمال احل�صني - االردن  و�صيم زعرب - االردن

  حممد عبدهلل - م�صر�صالح الظاهري  - االمارات

  �صعيد رحومة - ليبيا  حممد الرمياوي - فل�صطني  احمد زينون  - املغرب

   

 تكرمي  د. خالد ال�صاوي 

عزيز عبد اجلواد - فل�صطنيي�صتلمه �صادق عبد الرحمن- العراق

تقديرًا جلهودهم يف دعم فعاليات االحتاد العربي ودورهم يف تعزير التعاون بني اأ�صواق التاأمني العربية منح التكرمي اىل )20( ع�صوًا يف جمل�ض االحتاد 

العربي للتاأمني لدورته االأخرية 2008 - 2010 و�صمت الالئحة:- من الردن: د/ جواد حديد، و�صيم وائل زعرب، وجم��ال ن��زي�����ه العب�����د احل����ص���ني، 

من الإمارات: �ص�الح بن را�صد الظاهري، وال�صيخ في�ص��ل بن خ�الد الق��ا�ص��مى، من تون�س: عبد الكرمي املردا�صي، من ال�شودان: معاوية مريغني اب�صر، 

من فل�شطني: حممد الرمياوي، وعزيز عبد اجلواد، من الكويت: خالد �صعود احل�صن، من ليبيا: �صعيد م�صعود رحومة، من م�شر: حممد عبد اهلل، وعالء الزهريي، 

من قطر: الفا�صل ال�صيخ عبد اهلل حممد جرب اآل ثاين، من املغرب: احمد زينون، من اليمن: علي حممد ها�صم، من اجلزائر: عبد الكرمي جعفري، من العراق: 

�صادق فا�صل عليوي خفاجي، من موريتانيا: اأحمد ولد �صيد بابا.

 تكرمي

االأم�نة الع�مة لالحت�د الع�م العربي للت�أمني 

وتكرمي عبداملنعم متويل - م�صاعد االأمني د. جواد حديد يكرم عبد اخلالق روؤوف خليل - االأمني العام



عدد خا�س/ 2010

31

ملف خا�س - م�ؤمتر                                                              

)االأردن - البحر امليت (

توقيع اتفاقية التعاون  

بني الحتادين الردين والفل�ضطيني للتامني

اتفاقية التعاون 

بني الحتاد الأردين ل�ضركات التاأمني وجمعية المارات للتاأمني

نظم على هام�ض فعاليات املوؤمتر يوم االأحد 2010/5/16 حفل توقيع اتفاقيتني 

للتعاون يف جمال التاأمني واعادة التاأمني بني االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني 

مع كل من جمعية االمارات للتاأمني واالحتاد الفل�صطيني للتاأمني برعاية االحتاد 

العام العربي للتاأمني ممثال باالأمني العام عبداخلالق روؤوف.

 وقد وقع االتفاقيتني عن اجلانب االأردين د.جواد حديد رئي�ض االحتاد االردين 

را�صد  بن  �صالح   املهند�ض  االماراتي  اجلانب  عن  ووقعها  التامني  ل�صركات 

الظاهري رئي�ض جمل�ض ادارة جمعية االمارات للتامني وعن اجلانب الفل�صطيني 

وقع االتفاقية حممد الرمياوي رئي�ض االحتاد الفل�صطيني ل�صركات التاأمني .

وتاأتي هذه املبادرة  يف اطار التن�صيق العربي امل�صرتك وايجاد فر�ض تعاون مع 

اأ�صواق التاأمني العربية حيث تن�ض االتفاقيات املوقعة على تنمية وتعزيز التعاون 

والتن�صيق امل�صرتك بني اجلانبني كما يحث طرفا االتفاقية املوؤ�ص�صات واملراكز 

والهيئات العاملة يف جمال التامني واعادة التامني على دعم ال�صالت وتبادل 

الن�صاطات  يف  املتبادلة  امل�صاركة  خالل  من  وذلك  بينهم  والزيارات  اخلربات 

التدريبية، وو�صع برامج م�صرتكة تفعل عمل موؤ�ص�صات التاأمني واإعادة التاأمني، 

القوانني  اطار  يف  الثنائي  التعاون  اىل  ا�صافة  املعلومات،  مراكز  وان�صاء 

التامني،  لن�صاط  املنظمة  الت�صريعات  لتطوير  اخلربات  وتبادل  والت�صريعات 

الفنية  املعلومات  وتبادل  امل�صرتكة  الدرا�صات  اجراء  جماالت  يف  والتعاون 

واالح�صائية وتن�صيق ال�صيا�صات والربامج يف جمال الوقاية واحلد من اخل�صائر.

الت��امني ممث��ال برئي���ض  التوقيع تكرمي االحتاد االردين ل�صركات  وتخلل حفل 

بتقدميه  قام  للتامني  الفل�صطيني  االحتاد  درع  مبنحه  حديد  جواد  د.  االحت����اد 

رئي�ض  االحتاد حممد الرمياوي.

وجديرًا بالذكر تعترب االتفاقيتني املوقعتني  الثالثة التي يعقدها احتاد التامني 

للتامني يف  االردين حيث �صبق وان وقعت اتفاقية مماثلة مع االحتاد امل�صري 

متوز من العام املا�صي.

اتفاق اأردين عربي للتعاون يف جمال التاأمني واعادة التاأمني 

Jordan French Insurance Company

اجلهات الراعية للموؤمتر:

د.جواد حديد يت�صلم درع تكرمي االحتاد الفل�صطيني للتاأمني
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�ضدر عن املوؤمتر GAIF 28  13 تو�ضية ت�ضمنت مايلي :-

- تاأ�ضي�س بنك املعلومات

1- اإن�صاء بنك معلومات تاأميني عربي 

لالإحتاد العام العربي للتاأمني يكون 

ل�صركات  االردن���ى  االحت���اد  م��ق��ره 

يتحمل  وال��ذى  االأردن  يف  التامني 

كامل تكاليف اإن�صائه واإدارته - مع 

العام  االإحتاد  التن�صيق مع  �صرورة 

البيانات  لتوفري  للتاأمني-  العربي 

الدورية عن التاأمني العربي الإدامة 

وو�صعها  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ال��ق��اع��دة 

االإ�صرتاتيجيات  ور�صم  والتخطيط  الدرا�صات  الإع��داد  املهتمني  خدمة  يف 

واإ�صتك�صاف احلاجات التاأمينية للمجتمع العربي. 

- حتديث الت�ضريعات العربية

2- اإ�صتمرار اأ�صواق التاأمني العربية فى حتديث ت�صريعاتها والتن�صيق فيما بينها 

من خالل الهيئات العربية للرقابة على التاأمني، على ان يتم ذلك بالتن�صيق 

مع االحتاد العام العربي للتامني. 

- ا�ضتكمال معهد التامني العربي

ب�صوريه  العربي  التامني  معهد  مبا�صرة  ا�صتكمال  نحو  اجلهود  كل  دعم   -3

والت�صويقية  والفنية  االداري��ة  الكوادر  توفري  فى  بدوره  ولي�صاهم  لن�صاطه 

ل�صناعة التامني العربية فى �صوء اهتمام �صركات التاأمني واعادة التامني 

التاأمني  اإدراج  يتم  واأن  الب�صرية،  املوارد  فى  اإ�صتثماراتها  بتطوير  العربية 

االإ�صالمي �صمن مناهج املعهد. 

- تنمية القدرة على الحتفاظ

4- يوؤكد املوؤمتر على اأهمية تنمية قدرات االأ�صواق العربية على االإحتفاظ، من 

خالل تعبئة الطاقات االإكتتابية الوطنية والعربية فى جمال اإعادة التاأمني. 

- زيادة ال�ضتثمارات البينية العربية

5- دعوة اأ�صحاب العالقة لزيادة االإ�صتثمارات البينية العربية، كاأحد اأدوات  حتقيق 

التكامل االإقت�صادي العربي وحترير حركة روؤو�ض االأموال واالأ�صخا�ض.

- الهتمام بالتامني التكافلي 

6- زيادة االإهتمام مبنتجات التاأمني التكافلي باإعتبار اأنها تلبي رغبات �صريحة 

كبرية من �صعوب املنطقة.

- تو�ضيع التغطيات التامينية

7- من ال�صروري الرتويج لتو�صيع قاعدة التغطيات التاأمينية )تامينات احلياة 

والتامني ال�صحي( مع الرتكيز على الطبقة ذات الدخل املتو�صط، باإعتبار اأن 

هذه الطبقة متثل احلافز االأ�صا�صي للنمو االإقت�صادي، باالإ�صافة اإىل �صرورة 

ترويج تغطيات تاأمينات امل�صوؤولية املهنية والتاأمينات متناهية ال�صغر. 

- اعادة هيكلة �ضركات التامني والعادة

العربية  التاأمني  واإع��ادة  التاأمني  �صركات  هيكلة  اإع��ادة  �صيا�صة  اإ�صتمرار   -8

موؤ�ص�صات  خللق  االإندماج  وحتفيز  اأموالها  لروؤو�ض  الدنيا  احل��دود  ورف��ع 

قدراتها  وتنمية  التحديات  مواجهة  على  قادرة  متينة  مالية  تتمتع مبراكز 

التناف�صية فى اال�صواق املحلية واالقليمية والدولية. 

- رفع الوعي التاميني

9- االإهتمام برفع م�صتوى الوعي التاأميني من خالل العديد من الو�صائل من 

امل�صتفيدين  واإت�صاع رقعة  الفعال فى منو  العن�صر  باإعتباره  الت�صويق  بينها 

من وثائق التاأمني. 

- تفعيل دور الحتادات

و�صع  فى  الوطنية  التاأمني  وجمعيات  اإحت��ادات  دور  اأهمية  على  التاأكيد   -10

القواعد الفنية وحتديث اأ�صاليب ت�صعري اخلدمات التاأمينية وتنمية الكوادر 

�صوق  كل  داخل  وذلك  املهام  من  وغريها  التاأميني  الوعي  ون�صر  الب�صرية 

تاأميني وطني.

- درا�ضة انعكا�ضات الزمة املالية

11- نظرًا لتداعيات االأزمة املالية العاملية عام 2008، يكلف بيت خربة بتقدمي 

درا�صة بنتائج االأزمة املالية العاملية وتداعياتها على قطاع التامني، واقرتاح 

التاأمني العربي لبحث كيفية مواجهة املزيد  توجهات روؤية وا�صحة لقطاع 

من االأزمات اإذا ما تكررت ولتفادي هزاتها االإرتدادية العنيفة، االأمر الذى 

لن يتاأتى اإال من خالل التكامل االإقت�صادي العربي. 

- ت�ضكيل جلنة ا�ضرتاتيجية

للتاأمني  العربي  العام  االإحت��اد  قبل  من  عليا  اإ�صرتاتيجية  جلنة  ت�صكيل   -12

املختلفة  ال�صيناريوهات  ولو�صع  العاملية،  االإقت�صادية  التطورات  لدرا�صة 

لقطاع التاأمني العربي ملواجهة املرتدات ملختلف اأنواع االأزمات.

- اعتماد العادة العربية 

13- دعوة هيئات الرقابة العربية اإعتماد قبول �صركات اإعادة التاأمني العربية 

باإ�صدار  املخت�صه  ال�صلطات  من  بها  معرتف  اأن��ه  طاملا  ت��اأم��ني،  كمعيد 

الرتخي�ض يف بلدها، وت�صتند يف عملها اإىل اأ�ص�ض مالية وفنية �صليمة.

تو�سي�ت املوؤمتر الث�من �الع�سرين لالحت�د الع�م العربي للت�أمني    

الأردن مركز بنـك معـل�مـات التـاأمني العربي
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للموؤمتر  امل�صيفة  الدولة  املغربية  اململكة  �صتكون 

حيث   2012 عام  مطلع  والع�صرين  التا�صع  العام 

العام  بناًء على موافقة جمل�ض االحتاد  القرار  جاء 

العربي للتاأمني والرتحيب بالدعوة التي ت�صلمها من 

�صوق التاأمني  املغربي.

ويذكر ان ا�صت�صافة املغرب للموؤمتر القادم �صتكون 

الثالثة حيث �صبق وان كانت املغرب الدولة امل�صيفة 

للموؤمتر ال�صابع الذي اقيم يف العا�صمة الرباط عام 

1977 و ا�صت�صافه املوؤمتر العام الع�صرون الذي اقيم 

1944 حتت �صعار »التاأمني العربي  يف مراك�ض عام 

والتوجهات االقت�صادية اجلديدة« .

فع��الي���ات  ه��ام�ض  على  املنعقدة  العربي��ة  االحتادية  االجت��ماعات  اطار  يف 

لرابطة   22 االجتماع   2010/5/16 االأحد  م�صاء  عقد   GAIF28 موؤمتر 

طالل  بن  احل�صني  امللك  مركز   /  Pella قاعة  يف  العرب  التاأمني  معيدي 

الُعمانية  ال�صركة  بان�صمام  والرتحيب  املوافقة  االجتماع  موا�صيع  وت�صمنت 

الإعادة التاأمني/ �صلطنة ُعمان و�صركة الفجر الإعادة التاأمني التكافل/ الكويت 

اىل ع�صوية الرابطة كما اعتمدت ا�صدار االأمانة العامة لالحتاد العربي لدليل 

معيدي التاأمني العرب �صنويًا ا�صافة اىل بحث توجه الرابطة لتوقيع بروتوكول 

للتعاون مع منتدى الهيئات العربية لال�صراف على  اأعمال التاأمني حيث �صتناق�ض 

اإعادة  امكانية قبول هيئات اال�صراف درجة ت�صنيف معتدلة بالن�صبة ل�صركات 

التاأمني العربية.

يف اجتماع رابطة معيدي التاأمني العرب

مقرتح ت�سمني م�سر�ع التع��ن الق�دم مع هيئ�ت الت�أمني الرق�بية،

قبول درجة ت�سنيف معتدلة لالإع�دة العربية 

املغرب ت�شت�شيف امل�ؤمتر القادم 
2012  -  GAIF 29   

احمد زينون ممثل �صوق التاأمني املغربي
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املوؤمتر ي�ضتقطب العدد الكرب من الجتماعات ولقاءات التاأمني الثنائية 

  و�ضركات عربية وعاملية ت�ضارك يف املعر�س لرتويج وت�ضويق خدماتها ومنتجات التاأمني

من  الكرب  العدد  ا�ضتقطاب  يف  املوؤمتر  جنح  للموؤمترات  طالل  بن  احل�ضني  امللك  مركز  واأروقة  طوابق  بني  موزعة 
 2

6000م م�ضاحة  على   

الجتماعات اجلانبية لل�ضركات التي تلتقي يف مثل هذه املوؤمترات مع �ضركات اعادة التاأمني العربية والعاملية لبحث �ضبل التعاون وتبادل 

الفكار وبحث امكانيات عقد اتفاقيات ولقاءات تتدار�س فيها امكانية التوا�ضل معها م�ضتقباًل.

اما اأجنحة املعر�س فقد لقت هي الخرى اهتماما من الزائرين للتعرف على اخلدمات واملنتجات التاأمينية لكربى ال�ضركات العربية والعاملية 

التي �ضاركت يف املعر�س وهذه لقطات من الجتماعات واجنحة املعر�س:
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املوؤ�س�سات االعالمية الراعية للموؤمتر :
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اأجنحة  املعر�س
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الحتاد الأردين ل�شركات التاأمني يقيم على �شرف امل�شاركني حفل ا�شتقبال وع�شاء فني �شاهر

ماهر احل�شني وال�شيدة قرينتهيعقوب �شواحلة وال�شيدة قرينتهد.علي الوزين وال�شيدة قرينتهعماد عبداخلالق وال�شيدة قرينته

وعبداخلالق روؤوف وال�شيدة قرينتهد.جواد حديد وال�شيدة قرينته

ا�شتقبال وترحيب باملدعوين من:

رئي�س واع�شاء اللجنة التنفيذية املحلية يف ا�شتقبال ال�شيوف والرتحيب بهم

ل�صركات  االأردين  االحتاد  اقام  املوؤمتر  �صيوف  امل�صاركني  �صرف  على 

يوم  م�صاء  للموؤمترات  طالل  بن  احل�صني  امللك  مركز  يف  التاأمني 

ال�صيافة  وكرم  بحفاوته  متيز  ا�صتقبال  حفل  16/ايار/2010  االحد 

ا�صتقبال  يف  كان  املدعوين  من  كبري  ح�صد  وبح�صور  االردنية 

ل�ضركات  الردين  الحتاد  رئي�س  بهم  والرتحيب  ال�صيوف  

للموؤمتر  العليا  التنظيمية  اللجنة  رئي�س  التاأمني 

د.جواد حديد والمني العام لالحتاد العربي للتاأمني 

عبداخلالق روؤوف  ورئي�س واأع�ضاء اللجنة التنفيذية 

تنوعت  فنية  وام�صية  �صاهر  ع�صاء  حفل  اعقبه  للموؤمتر،  املحلية 

ا�صتعرا�صية وقدمت  لوحات  االردنية  فقراتها حيث قدمت فرقة هيل 

متيزت  االغاين  من  باقات  اللوزي(  وو�صام  فرقةاللوزيني)ح�صام 

االم�صية  احيت  ثم  احل�صور  اعجاب  نالت  اال�صيل  االردين  بطابعها 

الفنانة اللبنانية مرييام فار�ض مبجموعة من اغانيها ال�صبابية ا�صافت 

اجواء جميلة عمت ارجاء احلفل وامتعت امل�صاركني.

اجواء احلفل تنقلها عد�صة »ر�صالة التاأمني«:- 
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العالمية الردنية  رندة كراد�ضة

عريفة احلفل وهي ترحب بال�ضيوف 

وتعلن فقرات الم�ضية الفنية  

فرقة اللوزيني الفنانة مرييام فار�س

لوحات ا�ضتعرا�ضية لفرقة هيل للفنون ال�ضعبية
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ن��سكو ك�را�غالن Nasco Karaoglan ت�ست�سيف GAIF على حفل ع�س�ء �اأم�سية فنية

ع�ضاء  حفل  على  امل�ضاركني   Nasco Karaoglan كاراوغالن  نا�ضكو  �ضركة  ا�ضت�ضافت  الفنية  بالفعاليات  حافلة  مميزة  �ضهرة  يف 

الرئي�س  ال�ضادة  تقدمهم  ال�ضركة  �ضخ�ضيات  كبار  من  وترحيب  حفاوة  و�ضط  ال�ضيوف   ا�ضتقبل  وقد  امليت  املوفنبك/البحر  فندق  يف 

التنفيذي لل�ضركة غابي بجاين و�ضريج كاراوغالن و�ضرييل كاراوغالن وجيبو نادر وت�ضمن احلفل ال�ضاهر عرو�س فنية متنوعة قدمتها 

فرق عربية واوروبية وو�ضالت غنائية نالت اعجاب وتفاعل ال�ضيوف كما تعرب عنها ال�ضور التي التقطتها عد�ضة الكامريا.

تكرمي  ال�صاهر  احلفل  تخلل 

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض 

مبدالية  بجاين  غابي  نا�صكو 

العام  االأمني  قدمها  تذكارية 

للتاأمني  العربي  العام  لالحتاد 

عبد اخلالق روؤوف خليل.
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حفل ع�س�ء ن��سكو
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حفل ع�س�ء �س�هر للـ )MedGulf( يف ن�دي Dunes /عم�ن

يحيه ال�سوبر�ست�ر راغب عالمة

رئي�س جمل�س �شركة)ميد غلف( لطفي الزين يتو�شط عدد من اركان ال�شركة       ميدالية تكرمي يقدمها عبداخلالق روؤوف اىل لطفي الزين

اقامت �ضركة ميدغلف (MedGulf) على �ضرف امل�ضاركني يف املوؤمتر 

نادي   18/ايار /2010 حفل ع�ضاء فني �ضاهر يف  الثالثاء  م�ضاء يوم 

امل�ضاركني من  ا�ضتقبال  DUNES  -عمان اقيم احلفل و�ضط حفاوة 

الزين،  لطفي  ال�ضيد  الدارة  جمل�س  رئي�س  تقدمهم  ال�ضركة  اركان 

فرق  قدمتها   منوعة  وا�ضتعرا�ضات  فنية  بفقرات  الم�ضية  وحفلت 

عربية وعاملية وعمت اجواء احلفل البهجة عندما بداأ ال�ضوبر �ضتار 

الغاين  من  باقة  وتقدمي  الغنائية  و�ضلته  عالمة  راغب  اللبناين 

لقت �ضدى وتفاعل من جمهور احل�ضور لت�ضتمر حتى �ضاعة متاأخرة 

الزين  لطفي  ال�ضيد  ال�ضركة  رئي�س  تكرمي  احلفل  وتخلل  الليل،  من 

تقديرًا وتثمينًا ملبادرته .
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ال�شوبر�شتار راغب عالمة

MedGulf حفل ع�س�ء
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�سرك�ت الت�أمني االأردنية ت�ست�سيف املوؤمتر على حفل ع�س�ء �س�هر يف مدينة االألف عمود )جر�س(

�ضركات  اأقامته  الذي  ال�ضاهر  الع�ضاء  حفل  حل�ضور  موعد  على  امل�ضاركون  19/اأيار/2010كان  الأربعاء  يوم  م�ضاء 

التاأمني الأردنية على �ضرف امل�ضاركني يف مدينة جر�س التاريخية حفلت الأم�ضية بفعاليات فنية تنوعت بني الطابع 

التاريخي وتقدمي عرو�س رومانية م�ضتوحاة من تاريخ الأردن العريق وق�ضاء �ضهرة طربية مع الفنانة اللبنانية دينا 

الرتاثية  الفرقة  اللبنانيةتلتها  الدبكات  قدمت  فرقة  مب�ضاحبة  زين  ملحم  املبدع  للمطرب  غنائية  وو�ضلة  حايك 

الردنية بتقدمي الدبكات والعرو�س الفلكلورية ومب�ضاركة احل�ضور وتخلل احلفل ال�ضاهر توزيع ميدالية التكرمي 

املا�ضي(  Fairfax)الراعي  من  كل  الراعية  اجلهات  تكرمي  اىل  ا�ضافة  املحليةللموؤمتر  التنفيذية  اللجنة  اىل 

Generali،IGI،Zurich)الراعي البالتيني( .
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دبكة لبنانية

فرقة اردنية فلكلورية

 تاألق مر�شدات احلفل بالزي الرتاثي الردين

الفنان ملحم زين

الفنانة دينا حايك

جر�س احدى املدن التاريخية الأثرية حملت قدميًا ا�ضم جرا�ضيا ومعناه 

مكان كثيف الأ�ضجار تقع على م�ضافة اأقل من �ضاعة �ضمال العا�ضمة عمان 

وتقوم املدينة و�ضط ه�ضاب مك�ضوة بالغابات ترجع ح�ضارتها اىل اكرث من 

3000 عام، وتعك�س املدينة ح�ضارات الغريق والرومان والعرب.

من  باحلا�ضر  املا�ضي  فيمتزج  ال�ضالفة  اجمادها  جر�س  ت�ضتعيد  ال�ضيف  ليايل  يف 

خالل مهرجان جر�س للثقافة والفنون.

حفل ع�س�ء جر�س
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تكرمي اللجنة التنفيذية املحلية للموؤمتر 

من اليمني ال�شادة:ن�شيم دبابنة، عماد عبداخلالق )رئي�س اللجنة(، ماهر احل�شني، روان التل، عبداخلالق روؤوف، ع�شام عبداخلالق، مي�س �شكر، د.علي الوزين، احالم علي غالب عزيز، يعقوب �شواحلة

حفل ع�س�ء جر�س
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اأقامت �ضركة التاأمني الردنية يوم الأربعاء 19/اأيار/2010 

للموؤمترات  طالل  بن  احل�ضني  امللك  مركز  يف  غداء  حفل 

امل�ضتقبلني  راأ�س  على  وكان  املوؤمتر،  يف  للم�ضاركني  تكرميًا 

والرتحيب بال�ضيوف  ال�ضادة رئي��س جمل�س ادارة ال�ض�����ركة 

املهند�س عثمان حممد علي بدير، وع�ضو املجل�س املدير العام 

متيزت  ال�ضركة  موظفي  وكبار  عبداخلالق،  عماد  لل�ضركة 

الردنية  ال�ضيافة  بكرم  العامرة  واملوائد  باحلفاوة  الدعوة 

وتخلل الدعوة تكرمي رئي�س جمل�س ادارة ال�ضركة تقديرًا 

على هذه املبادرة، وفيما يلي لقطات من حفل الغداء. 

�سركة الت�أمني االأردنية تقيم م�أدبة غداء على �سرف امل�س�ركني يف املوؤمتر

عبداخلالق روؤوف ي�شلم التكرمي اىل املهند�س عثمان بدير)رئي�س جمل�س ادارة �شركة التامني الردنية(
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غداء �سركة الت�أمني االأردنية



عدد خا�س/ 2010

50

ملف خا�س - م�ؤمتر                                                              

)االأردن - البحر امليت(

دعوة غداء تقيمه� �سركة Oman Re )�سلطنة ُعم�ن(

الثنني  يوم  التاأمني  لإعادة  ُعمان  �ضركة  اأقامت 

امل�ضاركني  17/اأيار/2010 دعوة غداء على �ضرف 

طالل  بن  احل�ضني  امللك  مركز  باحة  يف  اأقيم  املوؤمتر  يف 

ب��هم  والرتح���يب  ال�ضيوف  ا�ضتقبال  يف  وكان  للموؤمترات 

الرئ��ي�س التنفيذي لل�ضركةال�ض��يد ط��اهر احلراكي.

متيز احلفل بكثافة احل�ضور واحلفاوة والكرم يف ال�ضيافة 

التي مل�ضها املدعوين 

رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة ُعمان لإعادة التاأمني طاهر احلراكي 

ي�ضتلم ميدالية تقدير من عبداخلالق روؤوف المني العام لالحتاد العربي
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Oman Re دعوة غداء  �سركة



عدد خا�س/ 2010

52

ملف خا�س - م�ؤمتر                                                              

)االأردن - البحر امليت(

 

Trust Re )البحرين( ت�ست�سيف املوؤمتر على حفل غداء

للتاأمني  العاملية  تر�ضت  �ضركة  اأقامت 

حفل  البحرين   - ال��ت��اأم��ني  واإع����ادة 

غداء اقيم يف مركز امللك احل�ضني بن 

الثالثاء  ي��وم  يف   املوؤمتر  مقر  ط��الل 

ح�ضد  ح�����ض��ره  18/اأي����������ار/2010 

و�ضيوف  التاأمني  �ضخ�ضيات  من  كبري 

وحفاوة  بالكرم  احلفل  متيز  املوؤمتر 

ال���ض��ت��ق��ب��ال وال��رتح��ي��ب م��ن ارك���ان 

ال�ضركة وقد جرى خالل حفل الغداء 

تكرمي ال�ضركة ممثلة برئي�ضها كامل 

ابو نحل تقديرًا لهذه املبادرة

كامل ابو نحل يت�شلم ميدالية التكرمي من عبد اخلالق روؤوف خليل
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 Trust Re حفل غداء
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مدينة البرتاء

مدينة ماأدبا

على بعد 30 كلم. من عمان، ويف موازاة طريق امللوك الذي يزيد عمره 

التي  املقد�صة  االأر���ض  يف  االأب��رز  االأماكن  اإح��دى  تقع  �صنة،   5000 عن 

تنطبع يف ذاكرة الزائرين. فبعد املرور مبجموعة من املواقع القدمية، 

تكون اأول مدينة ي�صل اإليها الزائر هي مادبا، ويطلق عليها اأي�صًا ا�صم 

وت�صم  واالأموية،  البيزنطية  بالف�صيف�صاء  ت�صتهر  الف�صيف�صاء«.و  »مدينة 

واالأرا�صي  القد�ض  ت�صمل  ال�صاد�ض  القرن  اإىل  تعود  ف�صيف�صاء  خارطة 

االألوان  ذات  املحلية  االأحجار  من  هائل  بكم  اخلارطة  تزخر  املقد�صة. 

التي ت�صل  واملدن  والقرى،  واالأودية،  للتالل،  ر�صومًا  وتعر�ض  امل�صرقة، 

اإىل دلتا النيل.

ج�لت �شياحية تبهر �شي�ف امل�ؤمتر اىل اكرث املناطق تفردا جتتمع
الفعاليات املخ�ض�ضة ل�ضيوف املوؤمتر كانت زاخرة باجلولت  ال�ضياحية اىل اكرث املناطق تفردًا يف الردن اجتمعت فيها ال�ضالة وح�ضارة 

الردن وعمق تاريخه وقد حفل الربنامج بزيارات اىل البرتاء الوردية من اأعجب املناطق الثرية واىل املناطق املقد�ضة يف ماأدبا مقر 

   O Beach عمادة ال�ضيد امل�ضيح يف نهر الردن وجولة يف ا�ضواق عمان القدمية وغداء يف مطعم كان زمان وق�ضاء وقت ممتع يف منتجع

البحر امليت. 

م�ضاهد اجلولت ال�ضياحية ر�ضدتها ر�ضالة التاأمني بالتقرير التايل:-

االأردن،واأجمل  كنوز  اأثمن  االأنباط،  مدينة  الوردية:  املدينة 

ال�صبع  الدنيا  الثانية من عجائب  العجيبة  ال�صياحية  مواقعها 

ا�صتمدت ا�صمها من برت �صخرتها الوردية و�صقها اىل ن�صفني 

لت�صكل ممرًا طوياًل ولتنحت عليها مدينة كاملة تبهر الناظر 

الده�صة  ويثري  اللب  ياأ�صر  ال��ذي  ال�صاحر  ومبظرها  اليها 

االأجناز  ه��ذا  عظمة  اأم��ام  وال��وق��وف  روؤيتها  عند  واالأن��ب��ه��ار 

احل�صاري الباهر. اإنها البرتاء التي نحتها العرب االأنباط يف 

ال�صخر وجعلوا منها موقعًا اإ�صرتاتيجيًا هامًا �صكل �صلة و�صل 

ال�صام  وبالد  جنوبًا  العربية  اجلزيرة  �صبه  بني  تالق  ونقطة 

�صمااًل اإىل قلب اأوروبا وحتى ال�صني على طريق جتارة احلرير 

والتوابل.  
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تاريخه وعمق  الأردن  وح�شارة  والأ�شالة  اخلالبة  الطبيعة  فيها 

 O BEACH منتجع

واحة االطاللة اخلالبة على البحر امليت منتجع ال�صاطئ 

امليت  البحر  مياه  و�صط  خ�صراء  بقعة  على  يقع  املفتوح، 

على  التنزه  بني  جتمع  خدماته  خالبة.  اطاللة  ذات 

ويوف��ر  واال�صت���جمام.  املتنوعة  املطاع����م  وتوفر  ال�صاطئ 

يف  العالجات  من  متنوعة  جمموعة   OLEA SPA
غرف عالجية خا�صة مطلة على البحر مبا�صرة با�صتخدام 

امليت،  البحر  طني  من  م�صنوعة  عالجية  م�صتح�صرات 

الب�صرة،  جتديد  وكرميات  العطرية  الزيوت  اىل  ا�صافة 

ويوفر املنتجع فر�صة ملحبي الريا�صة ملمار�صة كرة الطائرة 

اخلا�صة بال�صاطئ واليوغا والتاي ت�صي واللياقة البدنية.

قرية كان زمان ال�صياحية...

حقبة  اىل  تاريخه  يعود  اثري  جممع 

قدمية من الزمن يتميز بطبيعة بنائه 

اىل  حتولت  التي  الوا�شعة  ومب�شاحاته 

باأجواءها  تتميز  مطاعم  جمموعة 

و�شوق  ال�شهية  وماأكولتها  الرتاثية 

تراثية لبيع الهدايا التذكارية
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املوؤمتر العام الرابع والع�صرون

م�صقط – ُعمان

 11-13/ اآذار 2002

حتت �صعار 

»التاأمني العربي : خدمة وتناف�صًا «

املوؤمتر العام الثالث والع�صرون

ابو ظبي- االإمارات

28-30/ اآذار 2000

حتت �صعار »التاأمني العربي وحتديات 

القرن احلادي والع�صرين«

املوؤمتر العام الثاين والع�صرون

تون�ض - تون�ض

17-19/ اآذار 1998

حتت �صعار

» التاأمني العربي، التحدي واالآمال «

املوؤمتر العام الع�صرون 

مراك�ض – املغرب

2-4/اآيار/ 1994

 حتت �صعار »التاأمني العربي والتوجهات 

االإقت�صادية اجلديدة«

املوؤمتر العام احلادي والع�صرون

عمان – االردن

14-16/اآيار/1996

حتت �صعار »التاأمني العربي �صنة 2000 

وما بعدها«

املوؤمتر العام التا�صع ع�صر 

بريوت – لبنان

4-6 /ايار 1992

 حتت �صعار »الت�صامن العربي يف تبادل 

التاأمني العربي«

املوؤمتر العام الثامن ع�صر 

القاهرة – م�صر

12-14 /اآذار 1990

 حتت �صعار »يف �صبيل غد اأف�صل 

للتعاون العربي يف التامني«

املوؤمتر العام ال�صابع ع�صر 

دم�صق – �صوريا

29-31 /ايار 1988

 حتت �صعار »مزيدًا من التعاون والت�صامن 

العربي يف جمال التاأمني واعادة التاأمني«

املوؤمتر العام اال�صاد�ض ع�صر 

تون�ض – تون�ض

28-30 /ني�صان 1986

 حتت �صعار »يد عربية واحدة ملواجهة 

التحديات التاأمينية يف العامل العربي 

على اأعتاب عام 2000«

املوؤمتر العام اخلام�ض ع�صر 

بغداد – العراق

27-29 /اآذار 1984

 حتت �صعار »العروبة والتاأمني: ت�صامن 

يف مواجهة االأخطار«

املوؤمتر الثامن والع�صرون 

منطقة البحر امليت – االأردن

 17-19/ ايار 2010 

حتت �صعار »�صناعة التاأمني العربية: 

اإقت�ص�اد اآم�ن ... وتنمية �صاملة« 

املوؤمتر ال�صابع والع�صرون 

املنامة – البحرين

 26-28/ فرباير 2008 

حتت �صعار

» نحو �صوق تاأمني عربي اكرث تكامال «

املوؤمتر العام ال�صاد�ض والع�صرون

دم�صق - �صوريا

8-10/ايار 2006

حتت �صعار »حتديث وتطوير

 �صناعة التاأمني العربية «

املوؤمتر العام اخلام�ض والع�صرون 

بريوت – لبنان

10-12/ايار 2004

 حتت �صعار

 »التاأمني العربي.. نظرة م�صتقبلية«

اأ�ل انطالقة GAIF من م�سر ع�م 1964

�االردن ي�ست�سيف ثالث د�رات يف الع�مني 1980 �1996 �املوؤمتر 28 لع�م 2010

على مدار 46 �سنة 28 حمطة عربية للموؤمتر يعر�سه� فلم اأعد خ�سي�سً� لهذه املن��سبة
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املوؤمتر العام الثالث ع�صر 

عمان –االأردن

19-22 /ايار 1980

مناق�صة مو�صوعات تاأمينية وتنظيمية

املوؤمتر العام الثاين ع�صر 

اجلزائر

22-25 /ني�صان 1978

املوؤمتر العام احلادي ع�صر 

الكويت

16-19 /ني�صان 1977

املوؤمتر العام العا�صر 

تون�ض

28/ني�صان-2/ايار 1975

املوؤمتر العام التا�صع

اخلرطوم- ال�صودان

20-24 /�صباط 1974

املوؤمتر العام الثامن

دم�صق- �صوريا

14-16 /ايار 1973

املوؤمتر العام ال�صابع

الرباط - املغرب

24-27 /ني�صان 1972

املوؤمتر العام ال�صاد�ض

القاهرة- م�صر

18-21 /كانون الثاين 1971

املوؤمتر العام اخلام�ض

الكويت

1-4 /ت�صرين الثاين 1969

املوؤمتر العام الرابع

اجلزائر

28/ني�صان-2/ايار 1968

املوؤمتر العام الثالث

بريوت- لبنان

30/اب-3/�صبتمرب 1966

املوؤمتر العام الثاين

بغداد- العراق

24-27 /اذار 1965

املوؤمتر العام االول 

القاهرة- م�صر

2/�صبتمرب 1964

املوؤمتر العام الرابع ع�صر 

املنامة– البحرين

6-8 /اآذار 1982

 حتت �صعار 

»مناق�صة مو�صوعات تاأمينية وتنظيمية«
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هي  احلياة  على  للتاأمني  الأ�صلية  املنفعة  اإىل  ت�صاف  قد  التي  الإ�صافية  املنافع  من 

احلياة  على  التاأمني  وثائق  تكون  اأن  التعامل  جرى  لذلك  بالأرباح.  امل�صاركة  منفعة 

 Without( الأرباح  يف  امل�صاركة  غري  العتيادية  الوثائق  هي  الأول  النوع  بنوعني، 

 With profit(والنوع الثاين هي الوثائق امل�صاركة يف الأرباح )Profit Policies
اإ�صدار  الناجمة عن  الأرباح  عليهم يف  املوؤمن  م�صاركة  تطبيق  كان  وقد   .)Policies
التباديل. فعمل  التاأمني  وثائق التامني على احلياة قا�صرا يف بادئ الأمر على هيئات 

هذه الهيئات، كما هو معروف، ينح�صر بالتامني على حياة اأع�صائها فقط. كما اإنها ل 

ت�صتهدف الربح من وراء ممار�صتها ن�صاطها، فكانت الأرباح الناجمة عن زيادة مبالغ 

بعد  الأحياء  الأع�صاء  اإىل  ترد  املدفوعة،  التعوي�صات  مبالغ  على  الأع�صاء  ا�صرتاكات 

خ�صم تكاليف اإ�صدار العقود. مما يجعل الع�صو ي�صرتد جزءًا من مبلغ ا�صرتاكه. ثم 

انتقل هذا التطبيق اإىل ال�صركات التجارية نتيجة ال�صدفة، حيث كانت �صركات التاأمني 

الوفاة على جدول وفيات غري  يف اململكة املتحدة  تعتمد يف احت�صاب احتمالت خطر 

دقيق من الناحية الفنية يف بيان هذه الحتمالت، ُيْعَرُف بـ »جدول نورثامبنت للوفيات« 

)Northampton Table of Mortality(. فكان هذا اجلدول ي�صور احتمالت 

الوفيات للأعمار املختلفة باأعلى من حقيقتها، الأمر الذي جعل ال�صركات تبالغ يف حتديد 

مبالغ اأق�صاط التاأمني. وقد اأدى ذلك اإىل ت�صخم الربح املتكون لديها على مر ال�صنني، 

فوجدت اأن من العدالة، وملقا�صد جتارية اأي�صًا، اأن يرد جزء من هذا الربح اإىل حملة 

الوثائق الأحياء تعوي�صا لهم عن الزيادة يف اأق�صاط التاأمني املدفوعة من قبلهم، والتي 

كانت تتجاوز متطلبات التناظر مع الحتمالت الفعلية للأخطار املغطاة بوثائقهم. ومن 

هنا ولدت لدى هذه ال�صركات، بعد اعتمادها على جداول وفيات اأكرث دقة من الناحية 

اإ�صافية، لقاء  اإ�صدار وثائق تت�صمن منفعة امل�صاركة يف الأرباح كمنفعة  الفنية، فكرة 

ق�صط تاأمني اإ�صايف يدمج مع ق�صط التاأمني التجاري ال�صنوي.  ومل يكن هذا التطبيق 

يخلو من فائدة ل�صركات التاأمني، ملا يرتتب عليه من زيادة يف معدلت اأق�صاط التاأمني 

مقابل هذه املنفعة الإ�صافية، وي�صمن لها القدرة على الإيفاء باللتزامات النا�صئة عن 

اأق�صاط  من  جلزء  ا�صرتدادا  عليهم  للموؤمن  بالن�صبة  ي�صكل  كما  الوثائق.  هذه  اإ�صدار 

التاأمني املدفوعة من قبلهم، الأمر الذي  يخلق لديهم اإح�صا�صا بالك�صب، على الرغم من 

اأن الزيادة يف ق�صط التاأمني املدفوعة من قبلهم لي�س بال�صرورة اأن تكون مغطاة ب�صكل 

كامل بالأرباح التي ي�صتلمونها، كما لي�س هناك ما ي�صمن لهم  ا�صتلم ربح يف كل �صنة 

من �صنوات فرتة التاأمني. 

ومما هو جدير بالتو�صيح هنا، اأنه يجوز من الناحية النظرية، اإ�صدار وثائق م�صاركة 

البع�س  اأن  الوثائق، غري  الذي تغطيه هذه  التامني  نوع  النظر عن  الأرباح ب�صرف  يف 

الأرباح  يف  امل�صاركة  الوثائق  اإ�صدار  يف  تطبيقاتها  ق�صرت  قد  التاأمني،  �صركات  من 

يعتمد  ول  املوؤقت.  التاأمني  اأو  احلياة  مدى  التاأمني  دون  املختلط،  التاأمني  وثائق  على 

هذا التطبيق على اأ�صا�س فني، بل يقوم على متطلبات جتارية بحتة، باعتبار اأن وثائق 

التاأمني املختلط هي اأكرث اأنواع وثائق التاأمني قبول يف عملية الت�صويق. كما اأن البع�س 

الآخر من �صركات التامني ل تعتمد التوزيع الدوري للأرباح، واإمنا تق�صر دفع الأرباح يف 

نهاية فرتة التامني، فتدفعها مع املبلغ امل�صتحق يف تاريخ ا�صتحقاقه. ويلحظ على هذه 

الطريقة يف دفع الأرباح اأنها توؤدي اإىل حرمان املوؤمن لهم  الذين ين�صحبون من التامني 

قبل انق�صاء فرتة العقد، من احل�صول على ن�صيبهم من الأرباح . 

م�صــادر الـــربح  

اإذا انتقلنا اإىل حتليل الطريقة التي يتم التو�صل مبوجبها اإىل حتديد مقدار الأرباح، 

اأن حملة الوثائق غري امل�صاركة يف الأرباح ي�صاهمون اإىل حٍد ما يف تكوين الربح  جند 

اإىل حملة وثائق التامني امل�صاركة يف الأرباح. ف�صركات التامني،  الذي يوؤول جزء منه 

ملزمة من الناحية الفنية وبحكم ن�صو�س القوانني املنظمة لأعمال التامني اأن جتري 

كل  دوري  ب�صكل  احلياة  ملحفظة   )Actuarial Valuation( اكتواري  تقييم  عملية 

احلالية  القيم  حتديد  اأي  املايل.  مركزها  لتحديد  �صنوات   خم�س  اأو  �صنوات  ثلث 

للتزاماتها مقابل القيم احلالية لأق�صاط التاأمني امل�صتقبلية والأموال الأخرى املتمثلة 

القيمة  اأن  ظهر  فاإذا  ال�صتثمار.  ومردودات  لديها  املتجمع  احل�صابي  بالحتياطي 

احلالية للأق�صاط  التي ت�صتحق م�صتقبل بعد تنزيل القيمة احلالية للنفقات التقديرية 

املتوقعة واإ�صافة عوائد ا�صتثمار الحتياطي احل�صابي، اأكرث من القيمة احلالية حلجم 

م�صوؤوليات ال�صركة، فاإن الفائ�س ميثل الربح املتحقق لديها خلل تلك الفرتة، والذي 

يخ�ص�س جزء منه حلملة وثائق التامني امل�صاركة بالأرباح. وجزء اآخر لدعم احتياطي 

ال�صركة. واجلزء الثالث  لتهيئة ربح للم�صاهمني. والأ�صل اأن يتم هذا التقييم بالن�صبة 

جلميع الوثائق، �صواء اأكانت م�صاركة يف الربح اأم مل تكن كذلك، الأمر الذي يوؤدي اإىل 

الوثائق  التي يح�صل عليها حملة  الأرباح  الربح يف  امل�صاركة يف  الوثائق غري  م�صاهمة 

امل�صاركة بالربح. غري اأن بع�س هيئات التاأمني اعتمدت الف�صل يف عملية التقييم بني 

الوثائق امل�صاركة يف الربح وتلك غري امل�صاركة يف الربح. ويف هذه احلالة يقت�صر الربح 

الربح  حتقق  ويخ�صع  ح�صرًا.  الربح   يف  امل�صاركة  الوثائق  عن  ينتج  ما  على  املتحقق 

لعوامل عدة جنملها فيما ياأتي: 

اأوالً – النتائج االإيجابية يف احتماالت الوفاة

ثلث  من  يتكون   )Office Premium( التجاري  التاأمني  ق�صط  اأن  املعروف  من 

�صرائح هي، ق�صط اخلطر )Risk Premium(، و حتميلت كلفة الإنتاج مبا يف ذلك 

عمولة املنتج،  و�صريحة للربح. واإن ق�صط اخلطر يحت�صب على اأ�صا�س  معدلت الوفيات 

للأعمار املختلفة وفق جدول الوفيات )Mortality Table( املعتمد من قبل اكتواري 

وثيقة التاأمني على احلياة 

امل�شاركة  يف الأرباح

اجلزء احلادي ع�شر 
�شل�شلة درا�شات تاأمينية*

املحامي بهاء بهيج �صكري

درا�سات يف تاأمينات احلياة - اجلزء الثالث
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ال�صركة، والذي ُبنَيْت  تعريفة الأق�صاط على اأ�صا�صه. فاإذا ح�صل انخفا�س  يف معدلت 

الوفيات املتحققة فعل، عن تلك املبينة يف اجلدول املعتمد، فاإن ذلك �صي�صكل انحرافا 

ح�صيلة  مبجمل  املتمثل  التغطية  ر�صيد  يف  وفرا  ويحقق  اخلطر  احتمال  يف  اإيجابيا 

اأق�صاط التاأمني والحتياطي احل�صابي املرتاكم. 

والقاعدة اأن ل ينظر عند التحقق من نتائج النحراف الإيجابي لحتمال اخلطر اإىل 

عقد تاأمني منفرد بالذات، بل يجب اأن يوؤخذ ناجت جميع العقود من ذات الفئة  بنظر 

التي  العقود  بينًا  يف  احتمال اخلطر  لدرجة  الإيجابي  النحراف  اأثر  ويكون  العتبار. 

تربم من قبل الأ�صخا�س ذوي الأعمار ال�صغرية. اإذ ل يكون لطول فرتة �صريان العقد 

تاأثري �صلبي وا�صح على نتائج النحراف الإيجابي. كما تختلف درجة النحراف الإيجابي 

لحتمال اخلطر تبعًا لعوامل اأخرى، تتمثل باختلف نوع العقد ومدته، وعمر املوؤمن عليه 

التي تغطي خطر  التاأمني  تاأثري هذا النحراف وا�صحا يف عقود  اإبرامه. فيظهر  عند 

التاأمني مدى احلياة. ففي عقود التامني  التاأمني املوؤقت وعقد  املوت فقط. وهي عقد 

اأعمارا �صغرية، يكون من  �صاأن النحرافات  املوؤقت خ�صو�صا تلك العقود التي تغطي 

الإيجابية اأن تقلل من التزامات املوؤمن الإجمالية، وتزيد من ن�صبة ما يرحل  من �صريحة 

ق�صط اخلطر للحتياطي احل�صابي لفئة تلك العقود.غري اأنه  كلما طالت فرتة �صريان 

لعقود  بالن�صبة  اأما  العمر.  املوؤمن عليه يف  تقدم  ب�صبب  التاأثري  العقد �صعف هذا  هذا 

التاأمني مدى احلياة، فعلى الرغم من اأن املوؤمن �صيكون ملزمًا بدفع التعوي�س يف نهاية 

املوؤمن  موت  احتمال  اإ�صعاف  من  الإيجابي  النحراف  على  يرتتب  ما  اأن  اإل  املطاف، 

عليه املبكر، واإطالة فرتة �صريان العقد، �صيزيد من ح�صيلة اأق�صاط التامني ب�صرائحها 

الثلث واجبة الدفع خلل فرتة �صريان هذا العقد. وبالتايل يزيد من ن�صبة ما يرحل 

للحتياطي احل�صابي املتعلق بها. غري اأن تاأثري النحراف الإيجابي يكون �صلبيا يف عقود 

التاأمني حال احلياة. لأن زيادة احتمال بقاء املوؤمن عليه على قيد احلياة يف نهاية فرتة 

لتقديراته  خلفا  التاأمني،  مبلغ  بدفع  بالتزامه  بالإيفاء  ملزما  املوؤمن  �صتجعل  العقد، 

الأولية لدرجة الحتمال على �صوء جدول الوفيات املعتمد من قبله. ولكن نظرا لقلة عدد 

هذه العقود يف املحفظة  التاأمينية ب�صبب �صعف ت�صويقها، يقلل من تاأثريها ال�صلبي يف 

عملية التقييم. كما ينعدم اأثر النحراف الإيجابي اأي�صا يف عقود التاأمني املختلط لأن 

املوؤمن يف هذه العقود �صيكون ملزما بدفع مبلغ التاأمني يف حالتي وفاة املوؤمن عليه خلل 

فرتة �صريان العقد ويف حالة بقائه على قيد احلياة عند انق�صاء فرتته. 

ثانياً – زيادة معدل الفوائد اال�ستثمارية

بفائدة  لديها   املتجمع  احل�صابي  الحتياطي  ا�صتثمار  من  التامني  �صركة  متكنت  اإذا 

ا�صتثمارية تزيد عن الفائدة التي اعتمدت يف  احت�صاب اأق�صاط التامني، فاإن ذلك �صوف 

يهياأ لها هام�صا من الربح ال�صتثماري يزيد عن املقدار الذي مت احت�صابه على اأ�صا�س 

�صعر الفائدة املعتمد ابتداء، فيزيد من حجم ح�صة عقود التاأمني يف الحتياطي. وتعتمد 

معدلت الفوائد ال�صتثمارية على الو�صع القت�صادي وال�صيا�صة ال�صتثمارية املتبعة من 

قبل ال�صركة، وما تفر�صه عليها القوانني الوطنية للرقابة على اأعمال التاأمني. ويظهر 

تاأثري زيادة الفائدة ال�صتثمارية وا�صحا يف عقود التاأمني التي يتزايد فيها الحتياطي 

اإذ  التاأمني،  ملبلغ  م�صاويا  العقد  فرتة  نهاية  يف  لي�صبح  اأخرى  بعد  �صنة  احل�صابي 

الفوائد  ب�صبب زيادة معدل  للعقد من �صنة لأخرى  ت�صتمر زيادة الحتياطي احل�صابي 

ال�صتثمارية. فيحقق ذلك  وفرا يتجاوز املبلغ الذي يحتاجه املوؤمن لتغطية التزامه. 

ثالثاً – انخفا�ض كلفة االإنتاج 

ويعترب انخفا�س كلفة الإنتاج واإدارة اخلطر من م�صادر الربح بالن�صبة ملختلف عقود 

املتعلقة  التاأمني  ق�صط  �صريحة  يف  ف�صلة  يوفر  اأن  �صاأنه  من  لأن  احلياة.  على  التاأمني 

اإىل  الو�صول  اأجل  ال�صايف من  التامني  لق�صط  اأ�صيفت  التي  الإنتاج،  كلفة  بتحميلت  

كبرية  تكون  للعقد  الأوىل  ال�صنة  م�صروفات  كون  وب�صبب  التجاري.  التاأمني  ق�صط 

باملقارنة مب�صروفات ال�صنوات التي تليها ، فاإن تاأثري عامل انخفا�س النفقات ل يظهر 

بعد هذه  التحميلت  فت�صتمر ف�صلة �صريحة  العقد،  اإنتاج  نفقات  بعد تغطية كامل  اإل 

الفرتة على �صكل مبالغ مت�صاوية حتى نهاية فرتة العقد.

رابعاً – التحلل من العقد 

ومن م�صادر الربح الأخرى، حالت التحلل من العقد التي يلجاأ اإليها بع�س املوؤمن لهم 

خلل ال�صنوات الثلث الأوىل من فرتة التاأمني، اإذ يرحل الحتياطي املرتتب لذلك العقد 

اإىل الحتياطي احل�صابي للعقود من ذات الفئة. وكذلك احلال، اإذا توقف املوؤمن عليه 

عن ت�صديد اأي ق�صط تاأمني م�صتحق ومل يبادر اإىل طلب اإحياء العقد خلل فرتة معقولة 

مما يوحي بان�صراف نيته عن ال�صتمرار يف التاأمني. ونف�س الأمر ين�صرف اإىل  ت�صفية 

بتخفي�س  الت�صفية  اأمتت  �صواء  العقد،  من  الأوىل  الثلث  ال�صنوات  بعد  العقود  بع�س 

مبلغ التامني اأم بالدفع النقدي للقيمة احلالية للمبلغ املخف�س. حيث ان املبلغ املخف�س 

يف احلالتني، يقل عن الحتياطي احل�صابي املتكون ل�صالح العقد حمل الت�صفية، فرتحل 

الف�صلة اإىل احل�صاب  الحتياطي املتجمع ل�صالح تلك الفئة من العقود. وتوؤدي  جميع 

هذه احلالت  اإىل زيادة  ح�صة العقود ال�صارية من هذا الحتياطي احل�صابي. 

خام�صاً – االأرباح غري املنظورة 

وبالإ�صافة للم�صادر اآنفة الذكر، هناك م�صدران اآخران غري منظورين  لتكوين الربح، 

هما الأرباح املحتجزة  وزيادة القيمة ال�صوقية ملوجودات ال�صركة على قيمتها الدفرتية.  

ل  لل�صركة  التاأمينية  ال�صنة  خلل  املتحققة  الأرباح  باأن  القول  احلا�صل  حت�صيل  فمن 

توزع باأكملها على حملة الوثائق امل�صاركة يف الأرباح، بل يحتجز ق�صم منها كاحتياطي 

للطوارئ. لذلك،  وبعد اأن يتم احت�صاب اأرباح �صنة تاأمينية معينة، ت�صاف اإليها الأرباح 

م�صادر  من  م�صدرًا  املحتجزة  الأرباح  فتعترب  ال�صابقة.  ال�صنة  اأرباح  من  املحتجزة 

تكوين اأرباح تلك ال�صنة. كذلك لو زادت القيمة ال�صوقية ملوجودات ال�صركة على القيمة 

ح�صيلة  اإىل  ي�صاف  منظور  غري  ربحا  تعترب  الزيادة  فاإن  املوجودات،  لهذه  الدفرتية 

الربح املنظور النا�صئ عن امل�صادر الأخرى.
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طرق حتديد ن�سيب الوثيقة من الربح  

اإىل  اأ�صل الربح املتحقق  ل يخ�صع تخ�صي�س ن�صيب الوثائق امل�صاركة يف الأرباح من 

ويعتمد  التاأمني،  �صركة  قرار  اإىل  يرجع  ذلك  حتديد  اأمر  اأن  بل  ثابتة.  معينة  قاعدة 

قرارها على ر�صيد الأرباح الإجمايل لوثائق التامني املتكون من الأرباح املتحققة خلل 

اأن  ال�صركة  التاأمني املدفوع الذي ترى  التاأمينية. ومبا يكفل رد جزء من ق�صط  ال�صنة 

دفعه �صوف لن يوؤثر يف نتائج احت�صاب الحتياطي احل�صابي، وبالتايل لن يوؤثر يف قدرتها 

على الوفاء بالتزاماتها جتاه املوؤمن عليهم. اآخذة بنظر العتبار احتجاز جزء من الربح 

الإجمايل للطوارئ. ويتم حتديد ن�صيب الوثيقة من الربح  بطرق متعددة. ومن هذه 

الطرق  من  وهي  التاأمني،  ق�صط  من  معينة  مئوية  ن�صبة  اأ�صا�س  على  حتديده  الطرق 

القدمية التي كانت تتبعها �صركات التاأمني، وقد �صرف النظر عن اتباعها بعد ظهور 

ال�صركة حتديد  اختارت  فاإذا  ومع ذلك  التعامل.  الأق�صاط يف  التاأمني حمدودة  وثائق 

ن�صيب الوثيقة على اأ�صا�س ق�صط التاأمني فاإن مقدار هذا الن�صيب ينبغي اأن ل يتجاوز 

مقدار الفرق بني مبلغ ق�صط تاأمني الوثيقة غري امل�صاركة يف الأرباح والق�صط املدفوع 

فعًل. ومن الطرق اأي�صا حتديد ن�صيب الوثيقة بن�صبة من مبلغ التاأمني وهي الطريقة 

م�صاهمة  تعتمد  اأخرى  طريقة  وهناك  املتحدة.  اململكة  يف  التاأمني  �صوق  يف   املعتمدة 

الوثيقة يف حتقيق الربح اأ�صا�صا لتحديد ن�صيبها منه، ومبوجب هذه الطريقة ت�صنف 

التاأمني،  اإىل فئات متعددة ح�صب جتان�صها من حيث نوع  الوثائق امل�صاركة يف الأرباح 

وطريقة ت�صديد اأق�صاط التاأمني، واأعمار املوؤمن عليهم عند اإبرام العقد، وفرتة �صريان 

الوثيقة. وعلى �صوء ذلك يخ�ص�س ن�صيب كل فئة من هذه الوثائق على حدة من اأ�صل 

الربح املتحقق..

والأ�صل اأن يتم دفع ن�صيب الوثيقة من الربح �صنويا ويتم ذلك باإحدى الطرق التالية:- 

1- التوزيع النقدي Cash Bonus: تق�صي هذه الطريقة بتوزيع الأرباح نقدًا حلملة 

اأن ي�صتلم  الوثائق، ومبوجب هذه الطريقة يكون للموؤمن عليه حرية الختيار بني 

الربح نقدًا، اأو اأن ي�صتخدمه لتخفي�س مبلغ ق�صط التاأمني لل�صنة التالية، اأو زيادة 

تاأمني وحيد. وتتميز  النقدي باعتباره ق�صط  الربح  التاأمني بن�صبة ما يقابل  مبلغ 

طريقة الدفع النقدي بب�صاطة اإجراءات تنفيذها. 

تخفي�س  يتم  ومبوجبها   :Reduction of Premium التاأمني  ق�صط  تخفي�س   -2

بعد  �صنة  التخفي�س  وي�صتمر هذا  الربح  من  الوثيقة  ن�صيب  التاأمني مبقدار  ق�صط 

اأخرى حتى ي�صبح ق�صط التاأمني �صفرا وت�صبح الوثيقة مدفوعة الأق�صاط بالكامل  

اأن  بني  باخليار  عليه  املوؤمن  يكون  املرحلة  هذه  وبعد   ،)Paid Up Policy(

تاريخ  يف  منه  يتجمع  ما  ويدفع  التامني  مبلغ  اإىل  ي�صاف  اأن  اأو  نقدًا  الربح  ي�صتلم 

ال�صتحقاق.

 Uniform Reversionary Method التاأمني:   مبلغ  اإىل  م�صافة  دفعة   -3

املحدد  الأجل  يف  ويدفع   التاأمني  مبلغ  اإىل  الربح  ي�صاف  الطريقة  هذه  ومبوجب 

التاأمني ويكون مقداره  يتنا�صب مع مبلغ  ثابت  باإ�صافة مبلغ  اإما  ويتم ذلك  للوفاء. 

واحدا بالن�صبة جلميع الوثائق ب�صرف النظر عن عمر املوؤمن عليه عند اإبرام العقد، 

وعن فرتة التاأمني )Uniform Simple Reversionary Bonus(، اأو يكون 

الربح امل�صاف �صنويا متنا�صبا مع مبلغ التاأمني مع ما تراكم عليه من مبالغ الربح 

.)Uniform Compound Reversionary Bonus(

4- نظام التونتني Tontine System: ومبوجب هذه الطريقة حتتفظ �صركة التاأمني 

بالأرباح اخلا�صة بالوثائق للمدة املتفق عليها، وتوزع الأرباح يف نهايتها على حملة 

الوثائق ال�صارية املفعول يف ذلك التاريخ. وعلى ذلك فاإن الوثيقة املنتهية خلل تلك 

املدة، �صواء مبوت املوؤمن عليه اأو بتحلله من العقد ل تكون م�صمولة بالربح املوزع. 

اأن التعامل يف ال�صابق كان يق�صر ن�صيب  ومما يجب تو�صيحه يف نهاية هذا البحث، 

الوثائق امل�صاركة يف الربح على الفائ�س الناجت عن عملية تقييم نتائج الوثائق، وباملقدار 

الذي تقرر �صركة التامني توزيعه على حملتها، دون الفائ�س الذي حتققه �صركة التاأمني 

من اإيراداتها املختلفة. ومبوجب هذا احل�صر للربح فاإن حملة وثائق التامني امل�صاركة 

يف الأرباح ل يح�صلون على ن�صيبهم الكامل من الأرباح، نتيجة جتنيب اأرباح ا�صتثمار 

اإىل  املتحدة  اململكة  التامني يف  �صركات  لذلك فقد اجتهت  ال�صركة،  قبل  اأموالهم من 

تو�صيع نطاق الربح املخ�ص�س لهذه الوثائق، لي�صمل كافة الأرباح التي حتققها �صركة 

اإ�صافة للدفعات الدورية دفعة  التامني. ويتم  ذلك باأن تدفع ال�صركة حلامل الوثيقة، 

نهائية من الأرباح عند انتهاء وثيقة التامني اإما مبوت املوؤمن عليه اأو عند ال�صتحقاق 

 .)Terminal Bonus(  اأو يف حالة الت�صفية. وتعرف هذه الدفعة بالدفعة النهائية

و حتقق هذه الطريقة للموؤمن عليه اأو للم�صتفيد احل�صول على ن�صيبه العادل من كافة 

الأرباح التي حتققها �صركة التامني. 

* �سل�سلة درا�سات تاأمينية �ستن�سر يف ن�سرة »ر�سالة التاأمني« تتعلق باجلوانب الفنية والقانونية للتاأمني
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تعترب تاأمينات املمتلكات �صد الخطار املختلفة املحتملة الوقوع من ا�صهل انواع 

التاأمني ت�صويقا،  حيث ان امل�صوؤول احل�صيف ل ميلك ان يتخذ قرارا بعدم حماية 

و�صائل  يعترب من اجنع  التاأمني  ان  وحيث  يديرها،  التي  املمتلكات  او  ممتلكاته 

احلماية فل منا�س له من اتخاذ قراره بخ�صو�س تاأمينها دون تردد.

ومبرونتها  تغطيها،  التي  الخطار  طيف  بات�صاع  املمتلكات  تاأمني  وثائق  تتميز 

مللءمة طبيعة ن�صاط املن�صاآت مو�صوع التاأمني، ولكن عدم معرفة طالب التاأمني 

ميكن  التي  بالآفاق  امللئم  بال�صكل  انتباهه  لفت  عدم  او،  الطيف،  هذا  باأبعاد 

من  متكنه  دون  الحيان  من  كثري  يف  حتول  التاأمينات  هذه  جمال  يف  ارتيادها 

عند  كبرية  �صدمته  وتكون  املتاح،  الق�صى  احلد  اىل  تاأميناته  من  ال�صتفادة 

وقوع حادث كان بالمكان ادراجه �صمن وثيقته لو كان يعرف، اأو لو مت توجيهه 

متلك  اخرى  جمالت  لت�صمل  التغطية   نطاق  تو�صيع  بامكانية  العقد  ابرام  قبل 

من  الكثريين  ان  اىل  ا�صري  ان  اود  ال�صدد  هذا  ويف  تغطيتها.  امكانية  وثيقته 

طالبي التاأمني يعمدون )رغم معرفتهم بحدود التغطيات املتاحة( اىل الكتفاء 

بطلب تغطيات حمدودة رغبة منهم يف تخفي�س كلفة التاأمني )الق�صط( بق�صد 

التوفري، وهم بهذا يرتكبون خطاأ فادحا، حيث يوفرون يف مبالغ ل تتجاوز خانتني 

رقميتني او ثلث، بينما يواجهون عند حتقق اخلطر خ�صائر يتحملون هم تبعتها 

قد ترقى اىل مرتبة اربعة او خم�صة خانات رقمية ب�صبب ق�صر النظر، او اجلهل 

بطبيعة ما اتخذوه من قرار.

عند عقد التاأمني، ين�صب اهتمام طالب التاأمني على �صمان تعوي�صه عن ال�صرار 

تاأمينه  يفقد  وقد  ممتلكات،  من  يديره  ما  او  ممتلكاته  ت�صيب  قد  التي  املادية 

جوهره اذا ما ارتكب خطاأ يف تقييم املمتلكات مو�صوع التاأمني )متعمدا او غري 

متعمد(، ويجابه ب�صدمة اذا ما طبق على مطالبته �صرط الن�صبية، كما ي�صدمه 

اكرث ان خ�صائره التي يتحملها على عاتقه اكرب بكثري عمليا من مبلغ التعوي�س 

كان  اخرى كثرية  تبعات  لأن هناك  الن�صبية(، ذلك  �صرط  يطبق  ولو مل  )حتى 

وبع�س  الدخل  بخ�صارة  املتعلقة  وهي  بذلك،  يقم  مل  ولكنه  تغطيتها،  بالمكان 

ال�صرار  ل�صلح  اللزمة  الفرتة  خلل  يتكبدها  ظل  التي  الخرى  امل�صاريف 

املادية ليعيد و�صعه اىل ما كان عليه قبل حتقق اخلطر املوؤمن �صده.

يعرفه  والـــذي  مــوؤمــن  خطر  لتحقق  الــلحــق   )BI( العــمــال  توقف  تــاأمــني  ان 

والذي   ،)Loss of Profit Insurance( الربــاح  خ�صارة  بتاأمني  البع�س 

الناجمة عن  تطور ملجابهة اخل�صائر  قد   1797 العام  تطبيقه اىل  بدايات  تعود 

وثيقة  موؤمن مبوجب   املت�صررة من جراء حتقق خطر  املن�صاأة  العمل يف  توقف 

تاأمني للممتلكات وحمتوياتها )مثل وثيقة التاأمني �صد خطر احلريق والخطار 

 ،Machinery Breakdown( او وثيقة عطب املكائن ،)ال�صافية )احلليفة

وهي خ�صائر متعددة ت�صمل خ�صارة الدخل خلل مدة التوقف )جزئيا او كليا( 

وامل�صاريف ال�صافية التي ت�صتدعيها الظروف كما �صنبني فيما يلي.

 ،)Consequential Losses( ولكون اخل�صائر امل�صمونة هي خ�صائر تبعية 

ولي�صت اية خ�صائر بال�صكل املطلق، فاإن هذا التاأمني ل ي�صدر على هيئة وثائق 

التغطية  مبوجبه  ومتــدد  املمتلكات،  تاأمني  لوثائق  كملحق  ي�صدر  بل  م�صتقلة، 

املمنوحة يف الوثيقة ال�صلية لت�صمل:-

�صجلت  واقــع  من  كليا(  او  )جزئيا  التوقف  فرتة  خلل  الدخل  خ�صارة   

املوؤمن له لأكرث من �صنة احيانا، عن الفرتات املناظرة لفرتة التوقف خلل 

هذه ال�صنوات.

تاأمني انقطاع االعمال

Business Interruption Insurance (BI)
حممود عبد القادر الزمامريي
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 امل�صاريف ال�صافية اللزمة لإ�صتئجار مكان بديل، وم�صاريف نقل املعدات 

غري املت�صررة، او ا�صتئجار مكائن واآلت بديلة لغر�س ا�صتئناف العمل فيها 

لتخفي�س خ�صارة الدخل.

 م�صاريف م�صوي اخل�صائر الذي �صيقوم باإعداد املطالبة ويتابع عملية الت�صوية 

حتى تاريخ الو�صول بالنتاج )يف املوقع ال�صلي بعد ترميمه او اعادة بنائه( 

اىل الو�صع الذي كان عليه قبل حتقق اخلطر.

 رواتب الفنيني الذين ل ميكن ا�صتبدالهم ب�صهولة، وامل�صاريف الثابتة )املاء 

والكهرباء والت�صالت ...( التي تبقى قائمة رغم توقف العمل.

وحتديد اهم عاملني يف هذا التاأمني ال�صايف وهما مبلغ التاأمني ومدته  ي�صتلزم 

اللجوء اىل خبري يف تقييم وت�صوية اخل�صائر، نظرا ملا يتطلبه من خربة فنية قد 

ل تتوافر للموؤمن له، ذلك انها تعتمد على كم كبري من املتغريات منها املنظور 

ما  وقائع  مع  التعامل  لكيفية  افرتا�صية(  )�صيناريوهات  اىل  يحتاج  ما  ومنها 

بعد احلادث لغرا�س احلد ما امكن من اخل�صائر وامل�صروفات الطارئة والتي 

�صيواجهها املوؤمن له، رغم �صمانه للتعوي�س عن ال�صرار املادية للممتلكات والتي 

تغطيها الوثيقة ال�صلية.

وبناًء على ما �صبق ل بد من العتماد على )م�صوي اخل�صائر( لعداد املطالبة 

املتعلقة بهذا التاأمني ال�صايف، ومتابعة التطورات على الطبيعة لت�صوية املطالبة 

اىل  املت�صررة  املن�صاأة  يف  الو�صع  عودة  وهي  النهاية،  نقطة  اىل  الو�صول  حتى 

باإعداد  يقوم  فهو  وعليه  احلــادث.  قبل  عليه  كانت  الذي  واملــايل  املــادي  الو�صع 

اجلداول اللزمة بامل�صاريف، ويتم ا�صدار التاأمني بق�صط مبدئي تتم مراجعته 

دوريا على �صوء الوقائع التي يتم اجنازها. كما يقوم م�صوي اخل�صائر بتحديد 

مدة التاأمني ال�صايف بافرتا�س ان احلادث �صيقع يف )اليوم الخري( من فرتة 

التاأمني يف الوثيقة ال�صلية، وياأخذ يف ح�صبانه املدد اللزمة لجناز:-

 اعمال الهدم وازالة النقا�س يف املوقع املت�صرر.

  اعمال الرتميم او اعادة الن�صاء للممتلكات املت�صررة.

املكائن  توفري  وكــذا  املت�صررة،  للمن�صاأة  بديل  مكان  لتوفري  اللزمة  املــدة   

واملعدات اللزمة ل�صتئناف العمل ريثما يتم جتهيز املوقع ال�صلي.

 املدة اللزمة ل�صتعادة الكوادر القادرة على اعادة دوران عجلة النتاج اىل 

ما كانت عليه قبل احلادث.

 املدة اللزمة ل�صتعادة النتاج اىل امل�صتوى الذي كان عليه قبل احلادث.

وهذه جميعها مدة افرتا�صية تعتمد على خربة امل�صوي، ول بد من متابعتها بدقة 

التعوي�س  ل�صمان احل�صول على  التاأمني،  و�صركة  له  املوؤمن  مع  وحثيثة  �صديدة 

املنا�صب للموؤمن له، وللق�صط املنا�صب ل�صركة التاأمني، ولتليف اية ا�صكالت قد 

تنجم عن عدم التزام اجلانب الفني يف احت�صاب املبالغ او املدة التي تقدم اىل 

�صركة التاأمني.

واخريا يجب ان ن�صري اىل ان هذا )التاأمني ال�صايف( ي�صرتط ان يلتزم املوؤمن له 

با�صتمراره يف ن�صاطه الوارد يف )الوثيقة الأ�صلية( لي�صتحق التعوي�س مبوجب هذه 

التغطية، حيث ان )ل( تعوي�صات �صيتم دفعها له اذا ما خطر له انه �صيتمكن من 

ا�صتغلل اية مبالغ يف ن�صاط )مغاير( لذلك الذي كانت تغطيه وثيقته ال�صلية.

املن�صاآت  طبيعة  لختلف  حــادث(  )كــل  يف  املتغريات  طبيعة  لختلف  نظرًا 

وطبيعة الن�صاطات القائمة فيها، فاإن اخلو�س يف تفا�صيل كل جوانب هذا التاأمني 

لي�صت ممكنة، حيث يتم )تف�صيل( حمتويات جداول هذا التاأمني وفق ظروف 

كل حالة مبا ينا�صبها، ويتم ت�صمني هذه اجلداول مبا يتم التفاق عليه بني طريف 

العقد، ومبا يتلءم مع الوقائع، وال�صيناريوهات الفرتا�صية التي يتفق الطرفان 

على اعتبارها منا�صبة للنطلق، وتتم على ا�صا�صها الت�صويات النهائية.
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General Average is an ancient institution of maritime 
commerce, which traces its roots to the Phoenician era in 
the Eastern Mediterranean. “Average” in this context means 
“marine damage” and “general” indicates that the average 
involves everyone in the voyage as opposed to “particular” 
average, which involves the private interests of only one 
party.   

In recent times, starting in the 19
th
 century, the General 

Average regime has been embodied in the York-Antwerp 
Rules, an international code administered by the Comité 
Maritime International, or International Maritime Law 
Association.  The York-Antwerp Rules are almost invariably 
incorporated into contracts of carriage, and reference to them 
will be found in the General Average clause of bills of lading 
and charterparties. 

The York-Antwerp Rule A defines General Average as 
follows: 

There is a General Average act when, and only when, any 
extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally 
and reasonably made or incurred for the common safety 
for the purpose of preserving from peril the property 
involved in a common maritime adventure. 

It is readily apparent that General Average involves “sacrifice” 
or “expenditure” which must be extraordinary, intentional, 
and reasonable and have the effect of preserving from peril 
the property involved in the voyage. 

Typical examples include damage to the vessel or cargo by 
water used to extinguish a fire, holes cut in the plating of a 
ship in order to gain access to the seat of a fire in order to 
extinguish it, the jettison of cargo in order to lighten a stranded 
vessel and refloat it, and expenditure by way of towage to 
refloat a stranded vessel or to bring a disabled vessel to a 
place of safety.   

General Average sacrifice and expenditure is borne by all 
the parties to the adventure in proportion to the value of 
the property that is saved.  If the ship and the cargo are of 

equal value then the shipowners and cargo owners, and their 
respective insurers, will both pay half of the General Average.  
If the cargo is worth twice as much as the ship, then the ship 
will pay one third of the General Average and the cargo will 
pay two thirds.     

The York Antwerp Rules have been subject to periodic change 
since their inception, every twenty to twenty-five years – 1890, 
1924, 1950, 1974, 1994 and, most recently, 2004.  Change 
was largely evolutionary, and each successive version of the 
Rules replaced the previous one, a pattern that changed in 
2004. The 2004 Rules were written as an alternative to the 
1994 Rules so that both versions are now encountered and 
practitioners need to be familiar with both. 

In 1994 various changes were made to the Rules all with 
the intention of promoting uniformity of practice. The most 
striking change was the introduction of a Rule Paramount to 
ensure that all allowances made in General Average became 
subject to a test of reasonableness. This change arose from 
the structure of the Rules, which are organized into a group of 
lettered Rules that establish general principles of adjustment 
followed by numbered Rules that address the treatment of 
specific items of sacrifice and expenditure.  These are subject 
to a Rule of Interpretation that provides that the numbered 
Rules prevail over the lettered Rules.   

A dispute arose in the case of a ship called the “Alpha” (Corfu 
Navigation v Mobil Shipping [1991] 2 Lloyd’s Rep. 515), a 
small tanker that went aground while loaded with cargo, and 
the ship’s Master strained its engines over a period of days, 
beyond any reasonable measure, attempting to refloat it, even 
though members of the ship’s staff assured him that the effort 
would not succeed and would result in damage to the engines.  
The claim fell to be considered under Rule VII of the York-
Antwerp Rules, which establishes that damage caused to a 
ship’s machinery in endeavoring to refloat while the ship is 
ashore and in a position of peril shall be allowed in general 
average when shown to have arisen from an actual intention 
to float the ship for the common safety at the risk of such 
damage.  It had always seemed axiomatic to most practitioners 

Mr. Jonathan Spencer 
Average Adjuster
The Spencer Company (USA)

Study of  three parts - Part - 1

GENERAL AVERAGE* 
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which would give rise to an allowance in general average 
under the provisions of Rules X and XI, and the cargo or 
part thereof is forwarded to destination by other means, 
rights and liabilities in general average shall, subject to 
cargo interests being notified if practicable, remain as 
nearly as possible the same as they would have been in 
the absence of such forwarding, as if the adventure had 
continued in the original ship for so long as justifiable 
under the contract of affreightment and the applicable 
law. 

The proportion attaching to cargo of the allowances 
made in general average by reason of applying the third 
paragraph of this Rule shall not exceed the cost which 
would have been borne by the owners of cargo if the 
cargo had been forwarded at their expense. 

Prior to this rule change, it was always necessary to contact 
cargo interests after the General Average event to seek 
their consent to forwarding cargo under a non-separation 
agreement.  This meant that, occasionally, an opportunity to 
forward cargo was lost if a vessel was available to transship 
into but there was not time to contact the cargo interests and 

seek their agreement to such transshipment.  Now, if time is 
so tight that it is not practicable to notify cargo interests, with 
the benefit of the new provision the cargo can still be sent 
forward. 

Complementary to the non-separation wording, the following 
addition was made to Rule XVII, dealing with Contributory 
Values: 

In the circumstances envisaged in the third paragraph 
of Rule G, the cargo and other property shall contribute 
on the basis of its value upon delivery at original 
destination unless sold or otherwise disposed of short 
of that destination, and the ship shall contribute upon its 
actual net value at the time of completion of discharge 
of cargo. 

Next, Rule III, dealing with Extinguishing Fire on Shipboard, 
was the subject of an important clarification.  This Rule had 
previously provided that  

Damage done to a ship and cargo, or either of them, 
by water or otherwise, including damage by beaching 
or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on 
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that, to be properly allowable as General Average, such 
damage should be reasonably incurred, but the Court in the 
“Alpha” held that because the numbered Rules prevail over 
the lettered Rules and because the word ‘reasonable’ does not 
appear in Rule VII, the damage consequential on the Master’s 
misguided effort to refloat the vessel, since the numbered 
Rule VII prevailed over the lettered Rule A. 

That decision gave rise to the Rule Paramount, which now 
provides: 

In no case shall there be any allowance for sacrifice or 
expenditure unless reasonably made or incurred. 

The next change was an entirely new provision, now found 
at Rule B:  

There is a common maritime adventure when one or 
more vessels are towing or pushing another vessel 
or vessels, provided that they are all involved in 
commercial activities and not in a salvage operation. 
When measures are taken to preserve the vessels and 
their cargoes, if any, from a common peril, these Rules 
shall apply. 
A vessel is not in common peril with another vessel or 
vessels if by simply disconnecting from the other vessel 
or vessels she is in safety; but if the disconnection is 
itself a general average act the common maritime 
adventure continues. 

Jurisprudence was conflicting in various countries on the 
matter of tug and tow General Averages, and the purpose 
of the new Rule, again, was to bring about uniformity of 
practice.  
A 1994 change that affected various Rules was the so-called 
‘Pollution Compromise”.  Prior to 1994 it was technically 
possible that, if pollution occurred as the consequence of a 
General Average act, the clean-up could become a charge 
on the contributing interests.  As the international response 
to instances of pollution became more and more energetic, 
and the costs of  clean-up increased, it was clear that if such 
a claim were to arise it would place a heavy burden on the 
parties to the adventure and possibly obliterate any benefit 
that they might otherwise have derived from their property 
being saved. 

Furthermore, insurers of ships and their cargoes were not 
happy to bear a potential exposure to pollution liabilities by 
virtue of insuring General Average contributions.  On the 
other hand, the P&I Clubs were unwilling to see an obligation 
transferred to them by the property insurers. However, the 
Clubs were already insuring most pollution risks and were 
well-prepared to confront them.  Accordingly, the compromise 
was struck that any liability for pollution itself would become 
the subject of a claim against pollution insurers but, where a 
General Average act involved measures to avert pollution, the 
cost of these measures would be General Average. 

The ‘compromise’ entailed changes to various Rules.  First, a 
new paragraph was added to Rule C: 

In no case shall there be any allowance in general 

average for losses, damages or expenses incurred in 
respect of damage to the environment or in consequence 
of the escape or release of pollutant substances from the 
property involved in the common maritime adventure. 

Next, Rule V, dealing with Voluntary Stranding, had to be 
harmonized with the addition of the words shown in bold: 

When a ship is intentionally run on shore for the common 
safety, whether or not she might have been driven on 
shore, the consequent loss or damage to the property 
involved in the common maritime adventure shall be 
allowed in general average. 

Rule VII, dealing with Expenses Lightening a Ship When 
Ashore, and Consequent Damage, similarly needed to be 
qualified: 

When a ship is ashore and cargo and ship’s fuel and 
stores or any of them are discharged as a general 
average act, the extra cost of lightening, lighter hire 
and reshipping (if incurred), and any loss or damage 
to the property involved in the common maritime 
adventure in consequence thereof, shall be admitted 
as general average. 

(The final part of the previous Rule VII had read “…and the 
loss or damage sustained thereby, shall be admitted as general 
average.” 

In order to clarify the intention and operation of the 
compromise, the following provisions were added at section 
(d) of Rule IX, dealing with expenses at a port of refuge: 

The cost of measures undertaken to prevent or minimise 
damage to the environment shall be allowed in general 
average when incurred in any or all of the following 
circumstances:  

(i) as part of an operation performed for the common 
safety which, had it been undertaken by a party outside 
the common maritime adventure, would have entitled 
such party to a salvage reward;  

(ii) as a condition of entry into or departure from any 
port or place in the circumstances prescribed in Rule 
X(a);  

(iii) as a condition of remaining at any port or place in 
the circumstances prescribed in Rule X(a), provided that 
when there is an actual escape or release of pollutant 
substances the cost of any additional measures required 
on that account to prevent or minimise pollution or 
environmental damage shall not be allowed as general 
average; 

(iv) necessarily in connection with the discharging, 
storing or reloading of cargo whenever the cost of those 
operations is admissible as general average. 

A change, basically administrative in nature, was brought 
about by the addition to Rule G of a non-separation wording, 
as follows: 

When a ship is at any port or place in circumstances 
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and that common benefit should be eliminated entirely; 
indeed, there was, by general agreement in committee no 
debate or vote on the radical position and the conference 
largely addressed itself to various incremental restrictions 
of what can be allowed under the York Antwerp Rules.  The 
IUMI delegation also expressed the intention, in its opening 
remarks at Vancouver, that the new rules should stand as an 
alternative available to those who opt to use them, rather than 
replacing the 1994 Rules. 

All of the changes that had been adopted in 1994 were 
preserved, with further changes occurring in 2004. 

First, Rule VI was amended to eliminate the redistribution in 
General Average of salvage settlements.  Salvage will now be 
dealt with in the General Average adjustment only where it is 
paid by one party to the adventure on behalf of other parties 
to the adventure, for example, where the shipowner settles the 
salvage on behalf of all interests. 

The new Rule reads as follows: 

RULE VI. SALVAGE REMUNERATION 
Salvage payments, including interest thereon and legal 
fees associated with such payments, shall lie where they 
fall and shall not be allowed in General Average, save 
only that if one party to the salvage shall have paid all 
or any of the proportion of salvage (including interest 
and legal fees) due from another party (calculated on 
the basis of salved values and not General Average 
contributory values), the unpaid contribution to salvage 
due from that other party shall be credited in the 
adjustment to the party that has paid it, and debited to 
the party on whose behalf the payment was made. 

Salvage payments referred to in paragraph (a) above 
shall include any salvage remuneration in which the skill 
and efforts of the salvors in preventing or minimising 
damage to the environment such as is referred to in Art. 
13 paragraph 1(b) of the International Convention on 
Salvage 1989 have been taken into account. 
Special compensation payable to a salvor by the ship 
owner under Art. 14 of the said Convention to the extent 
specified in paragraph 4 of that Article or under any 
other provision similar in substance (such as Scopic) 
shall not be allowed in General Average and shall 
not be considered a salvage payment as referred to in 
paragraph (a) of this Rule. 

It must be noted that the salvage is dealt with on a separate 
basis from General Average, “calculated on the basis of 
salved values and not General Average contributory values”, 
requiring the adjuster now to make two apportionments.   

It appeared to be the intention of the drafters that salvage 
settlements paid by one party on behalf of other parties 
shall not attract an allowance for interest under Rule XXI 
but subsequent enquiry indicated that this was not so. 
This omission was taken up by the Association of Average 
Adjusters of the United States, which adopted the following 
Rule of Practice: 

XXII. SALVAGE SETTLEMENTS UNDER YORK 
ANTWERP RULES 2004 – ALLOWANCE FOR 
INTEREST 
When the adjustment is subject to the York Antwerp 
Rules 2004 and includes, applying the provisions of 
Rule VI (a) of those Rules, contributions to salvage 
paid by one party to the adventure on behalf of 
another party to the adventure as well as on its 
own behalf, the provisions of Rule XXI of the Rules 
will apply to the paying party’s salvage payments, 
including interest thereon and legal fees associated 
with such payments, as if they were General Average 
expenditure. 

The UK-based Association of Average Adjusters also 
identified a potential problem in the new Rule VI and adopted 
a probationary Rule of Practice, providing as follows: 

C5.  York-Antwerp Rules 2004 - Rule VI: For the 
purpose of applying Rule VI of the York-Antwerp 
Rules, 2004, the term “salvage payments” shall be 
interpreted to mean payments made in respect of 
salvage services for which there is contractual and 
/ or legal provision for apportionment and payment 
between the salved interest upon termination of the 
salvage services, independent of the York-Antwerp 
Rules 2004. 

The object of this Rule apparently is to forestall the possibility 
of arguing that simple towage arranged for the common 
safety and paid for by one party to the adventure is salvage 
and therefore cannot be recovered in General Average. 

The Paper was presented  at the 2nd International Conference on Insurance & Marine Transportation “Claims & Risk Management” which was held 
in Aqaba / Jordan from 11-13/ May/2009

To be continued-part 2
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board the ship, shall be made good as general average, 
except that no compensation shall be made for damage 
by smoke or heat however caused.   

This seemed clear enough but controversy had arisen over 
General Average claims arising from fires aboard a certain 
type of vessel designed to carry refrigerated cargo, by means 
of a system that circulates cold air to keep the cargo chilled. 
When fire breaks out in a hold of such a vessel, the first 
step in combating it is to turn off the circulation of cold air, 
which otherwise would feed oxygen to the fire. It is plain 
that this is an intentional and reasonable act, undertaken for 
the common safety, and it was the practice of most average 
adjusters to allow as General Average sacrifice damage done 
to refrigerated cargoes in such a circumstance.  However, 
certain insurers took the position that where a refrigerated 
cargo suffered damage by reason of the refrigeration system 
being turned off, this was damage by heat and fell within the 
above exclusion. 

This clearly was not the intention of the Rule and also defied 
basic principles of General Average and, for clarity, the 
exclusion of “damage by smoke or heat however caused” has 
now been replaced with an exclusion of “damage by smoke 
however caused or heat of the fire”.   

Finally, Rule XXI, dealing with the allowance of interest at 
7% per annum on General Average expenditure and sacrifice, 
was amended to provide that such interest would now be 
allowed until three months after the date of issue of the 
General Average adjustment, whereas previously interest had 
run until the date of the adjustment. 

The Rules were adopted on October 7
th
 1994 in the Plenary 

Session of the CMI Sydney conference and most delegates 
felt that a satisfactory result had been achieved.  However, 

during the preparation for the 1994 conference, some 
cargo Underwriters had been voicing increasingly strident 
opposition to the institution of General Average arguing 
that it had become a vehicle for ‘subsidizing substandard 
shipowners’.  Their stance eventually was espoused by the 
International Union of Marine Insurance (IUMI), which 
took the position that the 1994 Rules had been adopted 
without sufficient debate, whereas in fact the debate had been 
conducted over a period 

of years at the level of national maritime law associations 
and an international subcommittee formed by the CMI in late 
1990. 

Nevertheless it was felt that IUMI was a sufficiently important 
body that its voice had to be heard and a new international 
subcommittee was formed around 2000 to commence the 
work that would lead up to the York Antwerp Rules 2004.  The 
principal theme of the IUMI initiative was that allowances in 
General Average should cease with the attainment of safety 
whereas previous versions of the Rules permitted various 
allowances for the common benefit, the most generous of 
these being the allowance of wages and maintenance of the 
ship’s crew while the vessel was detained at a port of refuge 
making repairs necessary for the safe prosecution of the 
voyage. The most cynical of the commentators suggested 
that some shipowners would defer maintenance until the ship 
broke down while there was cargo on board so that they could 
collect in General Average the crew’s wages that otherwise 
would have fallen to the Owners’ account if maintenance had 
been planned and performed in the proper way, taking the 
ship out of service.   

By the time the conference opened, IUMI had indicated a 
willingness to compromise from their most radical position, 
that General Average should be restricted to common safety 
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اأوال :اخل�سائر االأولية ب�سبب االأزمة االقت�سادية

 خ�صائر الأزمة العاملية حتى الآن تقديريا ت�صل لنحو 6.3 تريليون دولر، وهذا 

املبلغ ي�صاوي دخل ال�صعودية من النفط ملدة 30 عاما بالأ�صعار احلالية . 

ال�صناديق  املالية -اأكرب  للخدمات  ميوت�صوال  وا�صنطن  موؤ�ص�صة  بيعت   

مورغان  بي  ملجموعة جي  والإقرا�س-  الدخار  العاملة يف جمال  الأمريكية 

امل�صرفية العملقة بـ 1.9 مليار دولر بعد ان كانت ت�صاوي 17 مليار دولر.

ف�صل  بعد  اإفل�صه  عن  يعلن  برذارز(  )ليمان  الأمريكي  ال�صتثمار  بنك   

الحتادي  والحتياطي  اخلزانة  وزارة  يف  الأمريكيني  امل�صوؤولني  جهود 

الأمريكي لإنقاذ البنك.

مل�صرف  بيع  املتحدة-  الوليات  يف  م�صرف  اأكرب  -رابع  واكوفيا  بنك   

ويلز فارقو �صمن موجة الندماجات يف ال�صوق الأمريكية ملواجهة تبعات 

الأزمة املالية.

 متلك احلكومة الربيطانية اأكرث من 60% من  رويال بانك اوف �صكوتلند. 

 متلك احلكومة المريكية ح�صة بن�صبة 36% من �صيتي جروب. 

 بنك مرييل لين�س اأحد البنوك ال�صتثمارية الكربى يف الوليات املتحدة ي�صطر 

لقبول عر�س �صراء من »بنك اأوف اأمريكا« خ�صية تعر�صه للإفل�س.

 انهيار عدد من �صناديق التحوط )مادوف - �صتانفورد ( باأكرث من 50 مليار دولر.

اآي   احلكومة الأمريكية ا�صتحوذت على اجلزء الأكرب من ن�صاط �صركة »اأي 

جي« العملقة واأكرب �صركة تاأمني يف العامل، وذلك بعد �صرائها ديون ال�صركة 

املتعرثة مببلغ 150 مليار دولر.

 جمموعة اليانز حققت خ�صارة �صافية بقيمة  2.4 مليار يورو للعام 2008.

 ال�صركة ال�صوي�صرية لإعادة التاأمني حققت خ�صارة �صافية بقيمة 0.9 بليون 

فرنك �صوي�صري للعام 2008.

 �صركة اك�صا للتاأمني  حققت ربحا �صافيا قدره 923 مليون يورو للعام 2008 

برتاجع قدره 83% عن العام ال�صابق.

 2008 للعام  يورو  بليون   1.5 قدره  �صافيا  ربحا  حققت  ري  ميونخ  �صركة   

برتاجع قدره 61% عن العام ال�صابق.

اخل�صائر  نتيجة  اإفل�صها  للتاأمني  ليف  ياماتو  �صركة  اأعلنت  اليابان  يف   

اإىل  يابانية  تاأمني  �صركات   3 جلاأت  كما  العاملية،  املالية  بالأزمة  املرتبطة 

الندماج حلماية نف�صها من اآثار الأزمة املالية احلالية.

 انهيار �صعر املجموعة امل�صرفية والتاأمني البلجيكية الهولندية )فورتي�س( يف 

البور�صة ب�صبب �صكوك ب�صاأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

 ارتفاع حوادث وثائق الخطاء املهنية D&O و E&O وكذلك ارتفاع يف 

مطالبات تاأمينات القرو�س خا�صة يف اوروبا واأمريكا واليابان.

وبريطانيا  اأمريكا  يف  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  موظفي  من  الآلف  مئات   

يفقدون وظائفهم.

ثانياً: اأثر االزمة املبا�رش على املنطقة العربية

يعتمد مدى تاأثر الدول العربية على حجم العلقات القت�صادية املالية بني الدول 

العربية والعامل اخلارجي وتبعا لذلك بالإمكان تق�صيم الدول العربية اإىل ثلث 

جمموعات : 

العري�س  واملايل  القت�صادي  النفتاح  ذات  العربية  الدول  الأوىل:  املجموعة 

وت�صمل دول جمل�س التعاون اخلليجي العربية.

م�صر  ومنها  املتو�صطة  النفتاح  درجة  ذات  العربية  الدول  الثانية:  املجموعة   

والأردن وتون�س واملغرب.

املجموعة الثالثة: الدول العربية ذات درجة النفتاح املنخف�صة ومنها ال�صودان 

وليبيا و�صوريا.

خلدون بكري بركات

رئي�س جمل�س اإدارة

�سركة اإعادة التاأمني العربية - لبنان

اإعادة التاأمني يف

انعكا�شات  �شوء 

املالية  الأزم���ة 

ال���ع���امل���ي���ة *
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  دول املجموعة الأوىل:

العن�صر  النفط  وي�صكل  املحلي  الناجت  من  كبرية  ن�صبة  متثل  - �صادراتها 
ال�صا�صي لدخلها الوطني.       

انخف�صت مداخيلها بحده نتيجة انخفا�س اأ�صعار النفط من حوايل 150-  

دولرا للربميل اىل دائرة 40 دولرا.

احلـاليـــــة  مـوازناتها  و�صــــع  على  �صلبـًا  ينعك�س  مداخيلهـا  - تراجـع 
والقادمـة واإنفـاقها.

- كما �صيوؤدي اىل تراخي معدلت النمو القت�صادي.
املتحدة  الوليات  يف  يرتكز  اخلارجي  العامل  يف  كبري  املايل  - ن�صاطها 

واأوروبا.

معظمها  منيت  دولر  تريليون    -2 بحوايل  باخلارج  ا�صتثماراتها  تقدر 

بخ�صائر �صخمة. 

خل�صائر  العامل   بور�صات  بقية  حال  حالها  تعر�صت  املالية  - ا�صواقها 
كبرية. 

- جمود خطوط الئتمان امل�صرفية كما هو احلال اينما كان.
- �صح ال�صيولة لتمويل م�صاريع  البنية التحتية / البرتوكيميائية / وتاأخري 

بع�س امل�صاريع الخرى.

- ترقب وحذر وتردد امل�صتثمرين واملطوريني العقاريني.
 

  دول املجموعة الثانية:

-  تراجع ا�صعار �صرف عملتها.
-  انخفا�س ملمو�س يف ا�صعار �صادراتها.

-  �صعوبات وتراجع امل�صاعدات من الدول املانحة.
-  ارتفاع ن�صب البطالة.

وارداتها  دعائم  احدى  تعترب  والتي  ال�صياحة  عائدات  -  انخفا�س 
ال�صا�صية.

املجموعه  دول  له  تعر�صت   مما  لبع�س  م�صاوية  اأو  اكرث  بحده  -  تعر�صها 
الوىل ح�صب ما ذكره اعله.

  

  دول املجموعة الثالثة: 

-  انفتاحها القت�صادي واملايل حمدود وبالتايل كان التاأثري عليها حمدودا 
اأي�صا اإل انه يزيد من ق�صوة معاناتها.

ثالثاً: اأثر االزمة غري املبا�رش على املنطقة العربية

كان لرتابط العلقات القت�صادية واملالية الدولية يف اواخر القرن املا�صي حتى 

باتت حتكم كوكبنا روابط قرية كونية بتعاملتها القت�صادية �صاعد بذلك التقدم 

التقني وزيادة قدرة و�صائل النقل وو�صائل الت�صالت الهائلة، ان ينعك�س رفاهية 

وق�صوة ما ي�صيب الدول املتقدمة والغنية على الدول النامية والفقرية، وغالبا ما 

املوؤخرة حادة ومت�س املواطن يف معي�صته قيا�صا  الدول امل�صنفه يف  يكون معاناة 

على معاناة ذات املواطن يف الدول امل�صنفة يف املقدمة رغم انها مبعث الزمة، 

العامل،  اقت�صاديات  كافة  على  واإيجابا  �صلبا  املبا�صر  التاأثري غري  يكون  وبالتايل 

القومي حتى ي�صل  والقت�صاد  النتاج  بقوة كافة قطاعات  التاأثري  وي�صرب هذا 

للمواطن يف قوت يومه.  

رابعاً: اأثر االزمة على ا�سواق التاأمني

 واإعادة التاأمني العاملية والعربية

اأ- انخفا�س ن�صب منو الق�صاط وتراجع الأرباح:

ال�صواق  يف  ال�صعـار  )عدالة  الق�صاط  منو  ن�صب  تراجع  و/اأو  -  تراخي 
الواعدة تقابله موجة عارمة من املناف�صة ال�صر�صة نتج عنها تخفي�س حاد 

بالأ�صعار يف ال�صواق امل�صبعة( .

-  اأكرث الأن�صطة التاأمينية ت�صررا هي تاأمينات املمتلكات باأنواعها ول�صيما 
وارتباطها ب�صوق العقار وتطويره .

-  تاأثر حمافظها ال�صتثمارية من انهيارات �صوق الأ�صهم والرهون العقارية 
واأ�صعار العقار.

-  انح�صار الأرباح املتعلقة بالن�صاط الفني وكذلك ال�صتثماري اإن جنت من 
اخل�صائر.

-  انخفا�س الت�صنيف الئتماين لبع�س ال�صركات.
التاأمني ب�صفة  التعوي�صات املبلغة جلميع فروع  -  زيادة ملحوظة يف حجم 
 Cash( عامة وبالتايل زادت طلبات ال�صركات امل�صنده للتعوي�س الفوري

loss( من املعيديني.
-  يخ�صى من ارتفاع  املطالبات املفتعلة بجميع فروع التاأمني. 

ب- تغيري �صيا�صات ن�صاط التاأمني واإعادة التاأمني :

-  امكانية زيادة كلفة اعادة التاأمني للتعوي�س عن منو الق�صاط وانخفا�س 
عوائد ا�صتثمارات �صركات العادة 

-  تغيري �صروط اعادة التاأمني مقارنة باملرونة الفائقة قبل الزمة .
-  توجه املعيدين اىل تغيري قواعد اعمال اإعادة التاأمني.

ج- الحجام عن ال�صتثمار ال�صرتاتيجي يف التاأمني واإعادة التاأمني

-  �صح ال�صيولة وتخوف امل�صتثمرين قد يعوق امكانية زيادة ر�صاميل ال�صركات 
احلالية وقد ل يغري م�صتثمرين جدد .

عدم  حال  يف  ال�صواق  من  وتاأمني  تاأمني  اعادة  �صركات  خروج  -  احتمال 
ورهنا  العام  هذا  تتفاقم  التي  الكبرية  اخل�صائر  حتمل  على  قدرتها 

بتطورات الزمة.

-  انكما�س يف حقوق ملكية ال�صركات.

خام�ساً: و�سائل ت�سدي �رشكات التاأمني

واإعـادة التاأمني العـربية لالزمة »فنيا«

 الرتكيز على ت�صويق ومنو التغطيات التامينية التي تخدم املواطن ل�صيما وان 

حجم اق�صاطها متدين للغاية مثل )تاأمني احلياة/التاأمني ال�صحي/التاأمني 

الزراعي/�صريفة التاأمني(.

 تطبيق �صروط  واأ�صعار عادلة ومهنية على التغطيات التاأمينية

 زيادة الحتفاظ الذاتي يف اق�صاط التاأمني واإعادة التاأمني بدل من التكالية 

على التفاقيات.

 تفعيل دور و�صطاء التاأمني العرب ل�صالح ال�صركات العربية .

 ا�صتثمار قناة التجارة الإلكرتونية. 

 ال�صتفادة من طاقات وقدرات �صركات اعادة التاأمني العربية )15 �صركة( 

ل�صيما انها قادرة على ا�صتيعاب الكثري من التغطيات التقليدية. 

 تفعيل تبادل العمال فيما بني �صركات التاأمني من جهة، وفيما بني �صركات 

العادة من جهة، وبني املجموعتني من جهة اخرى.
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واإعادة  تاأمينية  وحمافظ  وجممعات  و�صناديق  نوادي  تطوير  و/اأو  اإن�صاء   

تاأمني.

 النفتاح املحافظ على ا�صواق ومنتجات جديدة ذات خماطر تقليدية تتنا�صب 

واإمكانياتنا وخرباتنا.

 ن�صر الوعي التاأميني.

 املحافظة على حد ادنى مقبول من الت�صنيف وبالتايل امللءة املالية.

�ساد�ساً: و�سائل ت�سدي �رشكات التاأمني

واإعادة التاأمني العربية لالزمة »ا�ستثماريا«

اخل�صائر  ومواجهة  ملعاجلة  با�صتمرار  واحتياطياتها  اموالها  روؤو�س  زيادة   

املحققة والطارئة.

وعملة  و�صيولة وجمال  ومتوازنة جغرافيا  متحفظة  ا�صتثمارية  �صيا�صة  اتباع   

وذات خماطر مقبولة.

جمال  يف  ا�صت�صارية  مبكاتب  ال�صتعانة  وكذلك  ا�صتثمارية  خربات  توظيف   

ال�صتثمار.

 مراقبة ن�صاط ال�صتثمار ب�صفة دورية.

 ان�صاء حمافظ مالية ا�صتثمارية متخ�ص�صة بالتعاون مع املوؤ�ص�صات امل�صرفية 

واملالية مبا يلئم ن�صاط �صركات التاأمني واإعادة التاأمني العربية .

 الندماج بني �صركات التاأمني واإعادة التاأمني كل يف ن�صاطه.

�سابعاً: الدرو�ض والعرب

 امل�ستفادة من االأزمة يف اأ�سواقنا التاأمينية

يكون  اأن  يجب  املخاطر  واإدارة  واحلوكمة  والإف�صاح  وال�صفافية  امل�صداقية   

ال�صا�س يف اأي  تعامل بحيث ت�صمن دقة تقييم وقيا�س ال�صيا�صات الكتتابية 

وقيمة التعوي�صات والنفقات والحتياطيات الفنية للطمئنان على ممار�صات 

ال�صركات و�صلمة مراكزها املالية. 

 عدم املغالة يف التناف�س وامل�صاربة والعتماد ب�صكل اأكرب على القواعد املهنية 

واملنطقية.

من  احلد  اأو  تفادي  متكن  جاهزة  طوارئ  خطط  وو�صع  لت�صكيل  الدعوة   

تداعيات الأزمة على �صناعة التاأمني على نطاق ال�صوق الواحد بل وال�صركة 

الواحدة اي�صًا.

 تنويع وتوزيع املخاطر الفنية وال�صتثمارية.

 اغتنام الفر�س لتنمية وتوطني الرثوات العربية احلكومية والأهلية.

متخ�ص�صة  مبهنية  تدار  ا�صتثمارات  وحمافظ  �صناديق  تاأ�صي�س  تطوير   

ل�صتثمارات واعدة يف املنطقة.

 تفعيل دور ال�صناديق ال�صيادية العربية ل�صتثماراتها داخليا.

 تطوير املناعة القت�صادية الوطنية لزيادة قدرتها على مواجهة اآثار انعكا�صات 

اأزمات اقت�صاديات الدول املتقدمة عن طريق اإعداد الح�صاءات والبحوث 

واملتابعة الدورية.

واملالية  واملحا�صبية  والإ�صرافية  الرقابية  املعايري  وتطبيق  تطوير  حتمية   

توافر  و�صمان  باملنطقة  التاأميني  ال�صوق  ا�صتقرار  على  حفاظا  والكتوارية 

�صبل املناف�صة وتعزيز الثقة فيه بعيدا عن التعقيد والتعجيز.

 مراجعة ذاتية ور�صمية لتنقيح اأ�صلوب ومنهجية مكاتب الت�صنيف والتدقيق. 
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* ورقة عمل قدمت يف ملتقى دم�سق التاأميني الرابع  املنعقد يف �سوريا -  دم�سق    5 -6   ني�سان 2009
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املادة 1 - ي�صمى هذا النظام )نظام التاأمني الإلزامي للمركبات ل�صنة 2010( ويعمل به 

من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

املعاين  النظام،  هذا  يف  وردت  حيثما  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  اأ-  املادة2- 

املخ�ص�صة  لها ادناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:-

: جمل�س اإدارة هيئة التاأمني.املجل�س

: مدير عام هيئة التاأمني.املدير العام

اأو احلادث املركبة  ا�صتعمال  عن  جنم  �صررًا  احلقت  واقعة  كل   :

او   منها  ا�صياء  �صقوط  او  تناثر  او  حريقها  او  انفجارها 

حركتها او اندفاعها الذاتي.

: مالك املركبة.املوؤمن له

ب�صبب احلادث مبن يف ذلك املت�صرر لل�صرر  اأي �صخ�س تعر�س   :

املوؤمن له و�صائق املركبة املت�صببة باحلادث.

احكامه  يف  وردت  حيثما  )املركبة(  بكلمة  يق�صد  النظام  هذا  لغايات   - ب 

املعنى املخ�ص�س لها الوارد يف قانون ال�صري النافذ.

املادة 3- تلتزم �صركة التاأمني بتعوي�س املت�صرر عن ال�صرار التي تت�صبب بها املركبة 

املوؤمنة لديها تاأمينًا الزاميًا وفقًا لحكام هذا النظام وبن�صبة م�صاهمة املركبة 

املوؤمنة لديها يف احداث   ال�صرر.

املادة 4-مع مراعاة التفاقيات الدولية التي �صادقت عليها اململكة مبا يف ذلك التفاقيات 

جميع  النظام  هذا  لحكام  تخ�صع  للمركبات،  اللزامي  بالتاأمني  اخلا�صة 

املركبات مبا فيها املركبات غري الردنية القادمة اىل اململكة اأو املارة فيها.

التاأمني  ل�صركة  يجوز  ل  املادة،  الفقرة )ب( من هذه  احكام  مراعاة  مع  5-اأ-  املادة 

عن  متتنع  ان  املركبات  بتاأمني  املتعلقة  الجازات  من  اأي  على  احلا�صلة 

تاأمني املركبة وفقًا لأحكام هذا النظام اذا كانت م�صتوفية لل�صروط املقررة 

يف قانون ال�صري النافذ، وذلك حتت طائلة امل�صوؤولية القانونية  مبقت�صى 

قانون تنظيم اأعمال التاأمني النافذ.

اكتتاب  حجم  لتحديد  عامة  اأ�ص�س  تت�صمن  تعليمات  ا�صدار  للمجل�س  ب- 

�صركة التاأمني يف التاأمني اللزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام. 

املادة 6- تلتزم �صركة التاأمني با�صدار وثيقة التاأمني اللزامي للمركبة وفق المنوذج 

الذي يعد مبا يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اعتماده من املدير العام.

  املادة 7- ل يجوز ل�صركة التاأمني او للموؤمن له اإلغاء وثيقة التاأمني الإلزامي للمركبة 

اذا كان  ترخي�صها قائما ما مل يقدم املوؤمن له وثيقة تاأمني الزامي اخرى، 

ويف هذه احلالة يحق له ان ي�صرتد من �صركة التاأمني مبلغا من ق�صط التاأمني 

ما مل يكن مت�صببا يف حادث خلل مدة وثيقة التاأمني، وذلك وفق التعليمات 

ال�صادرة مبوجب احكام هذا النظام.

 املادة 8- تعترب وثيقة التاأمني الإلزامي ملغاة حكمًا يف حال التلف الكلي للمركبة �صريطة 

�صطب ت�صجيلها بتقرير ت�صدره ادارة ترخي�س ال�صواقني واملركبات يوؤكد عدم 

�صلحيتها لل�صتعمال، ويف حال الغائها يحق للموؤمن له ان ي�صرتد من �صركة 

التاأمني مبلغا من ق�صط التاأمني ما مل يكن مت�صببا يف حادث خلل مدة وثيقة 

التاأمني وذلك وفق التعليمات ال�صادرة مبوجب احكام هذا النظام.

 املادة 9- اأ- مع مراعاة اأحكام املادة )10( من هذا النظام، حتدد المور املبينة ادناه 

مبقت�صى التعليمات ال�صادرة مبوجب احكام هذا النظام :-

1- املبالغ املقطوعة التي تلتزم �صركة التاأمني بدفعها للمت�صرر وذلك يف 

اأي من احلالت التالية:-

- الوفاة.

-  العجز الكلي الدائم.

- العجز اجلزئي الدائم.

- العجز املوؤقت.

او  الدائم  الكلي  العجز  او  الوفاة  الناجمة عن  املعنوية  - ال�صرار 

العجز اجلزئي الدائم.

2- حدود م�صوؤولية �صركة التاأمني يف تعوي�س املت�صرر عن نفقات العلج 

الطبي واخل�صائر وال�صرار التي تلحق باملمتلكات.    

املبالغ  من  حتمل  او  اعفاء  مبلغ  اأي  تقتطع  ان  التاأمني  ل�صركة  يجوز  ل  ب- 

امل�صتحقة للمت�صرر وفق احكام الفقرة )اأ( من هذه املادة.

ج- لغايات حتديد بدل العجز املوؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة يف التقارير 

الر�صمية  ال�صادرة عن اجلهات املعنية.

حدود  تخفي�س  على  التفاق  له  واملوؤمن  التاأمني  �صركة  على  يحظر   -1 د- 

م�صوؤولية �صركة التاأمني املقررة يف التعليمات ال�صادرة مبوجب احكام 

هذا النظام.

ق�صط  مقابل  امل�صوؤولية  تلك  حدود  زيادة  على  التفاق  لهما  ويجوز   -  2

ا�صايف.

املادة10- ل ترتتب على �صركة التاأمني اأي م�صوؤولية مبقت�صى اأحكام هذا النظام عما يلي:-

اأ - ال�صرر الذي يلحق باملوؤمن له او �صائق املركبة املت�صببة باحلادث يف حال 

 حتقق اي من احلالت املن�صو�س عليها يف املادة )16( من هذا النظام.

ب- ال�صرر الذي يلحق باملركبة املت�صببة باحلادث.

اأو دويل  �صيارات حملي  �صباق  املركبة يف  ا�صتعمال  الناجم عن  ال�صرر   - ج 

منظم اأو يف اختبارات حتّمل املركبات.

د- ال�صرر الذي يلحق بركاب املركبة املت�صببة باحلادث نتيجة ا�صتعمالها يف 

تعليم قيادة املركبات اذا مل تكن مرخ�صة لهذه الغاية.

هـ - ال�صرر الذي يلحق بالب�صائع املنقولة بوا�صطة املركبة املت�صببة باحلادث 

لقاء اجر.

)ن�ص(

 نظام رقم )12( ل�شنة 2010 نظام التاأمني اللزامي للمركبات

�ضادر مبقت�ضى املادتني )99( و)108( من قانون

  تنظيم اأعمال التاأمني رقم )33( ل�ضنة 1999
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والنفجارات  والأعا�صري  الفي�صانات  نتيجة  حادث  عن  الناجم  ال�صرر   - و 

احلربية  والأعمال  احلرب  او  الأر�صي  والنزلق  والزلزل  الربكانية 

ال�صلطة  واغت�صاب  والثورة  امل�صلح  والع�صيان  والفتنة  الهلية  واحلرب 

اأو اأخطار الطاقة النووية.

ز - ال�صرر الناجم عن املركبة ذات ال�صتخدام اخلا�س وفقا لتعريفها الوارد 

يف قانون ال�صري النافذ والنظمة ال�صادرة مبقت�صاه اذا مت ا�صتخدامها 

للغرا�س املخ�ص�صة لها.

ح - ال�صرر الناجم عن ا�صتعمال املركبة خارج حدود اململكة.

املادة 11- اأ- 1- يلتزم املوؤمن له او �صائق املركبة املت�صببة باحلادث اأو املت�صرر بتبليغ  

�صركة التاأمني باحلادث خلل مدة معقولة، وعليهم ان يتخذوا جميع 

الناجم  ال�صرر  تفاقم  لتجنب  ال�صرورية  والإجراءات  الحتياطات 

عن احلادث او زيادته ويف حال اخللهم بذلك يحق  ل�صركة التاأمني 

الحتجاج بال�صرار التي حلقت بها جراء ذلك.

2 - على الرغم مما ورد يف البند )1( من هذه الفقرة، ل يجوز ل�صركة التاأمني 

رف�س طلب  تعوي�س املت�صرر بحجة التاأخري عن التبليغ عن احلادث.

ب - يلتزم املوؤمن له او املت�صرر بتزويد �صركة التاأمني بجميع الوثائق املتعلقة 

والتبليغات،  واملطالبات  املرا�صلت  ذلك  يف  مبا  ت�صلمها  عند  باحلادث 

ويف حال اخللهما بذلك يحق ل�صركة التاأمني الحتجاج بال�صرار التي 

حلقت بها جراء ذلك ما مل يكن التاأخري مربرًا.

املادة 12 - تلتزم اجلهة املخت�صة بت�صمني تقرير احلادث الذي جنم عنه ال�صرر جميع 

املعلومات الواردة يف رخ�صة املركبة.

املادة  13 - اأ - مع مراعاة احكام الفقرة )اأ( من املادة )9( من هذا النظام، يعترب كل 

من املوؤمن له و�صائق املركبة املت�صببة باحلادث م�صوؤولني بالت�صامن عن اي 

مبالغ يحكم بها تزيد على حدود م�صوؤولية �صركة التاأمني.

ب- مع مراعاة احكام املادة )10( من هذا النظام، يحق للمت�صرر مطالبة 

وفقا  به  حلقت  التي  ال�صرار  عن  بالتعوي�س  مبا�صرة  التاأمني  �صركة 

للتعليمات ال�صادرة مبوجب احكام هذا النظام ول ت�صري بحقه الدفوع 

التي يجوز ل�صركة التاأمني التم�صك بها جتاه املوؤمن له.

التي  ال�صرار  بالتعوي�س عن  ر�صائيًا  التاأمني  �صركة  املت�صرر مطالبة  اأ - على   -  14 املادة 

حلقت به ومتكينها من الك�صف على الموال املت�صررة قبل مطالبتها ق�صائيًا.

املت�صررة قبل  اي ا�صلحات على الموال  بعدم اجراء  املت�صرر  يلتزم  ب-  

عر�صها على �صركة التاأمني. 

اذا متت  التاأمني  ل�صركة  ملزمة  واملت�صرر  له  املوؤمن  بني  ت�صوية  اي  تعترب   -  15 املادة 

مبوافقتها خطيا او كانت مل�صلحتها.

 املادة  16 - اأ - يجوز ل�صركة التاأمني الرجوع على املوؤمن له و�صائق املركبة املت�صببة باحلادث 

ل�صرتداد ما دفعته من تعوي�س اىل املت�صرر، يف اي من احلالت التالية:-

1 - اذا كان �صائق املركبة املت�صببة باحلادث، عند وقوعه، غري حائز على 

رخ�صة قيادة او على فئة رخ�صة قيادة لفئة املركبة التي كان يقودها 

اأو كانت تلك الرخ�صة ملغاة ب�صورة دائمة اأو معلقة ملدة ميتنع على 

ال�صائق القيادة خللها.

قادر  غري  وقوعه،  عند  باحلادث،  املت�صببة  املركبة  �صائق  كان  اذا   -  2

على التحكم بقيادة املركبة على النحو املاألوف واملتوقع من ال�صخ�س 

احلد  على  تزيد  بن�صبة  م�صكر  تاأثري  حتت  وقوعه  ب�صبب  العادي 

لهذه  ال�صادرة  للتعليمات  وفقًا  الدم  الكحول يف  لرتكيز  به  امل�صموح 

حتت  وقوعه  ب�صبب  او  النافذة  الت�صريعات  احكام  مبقت�صى  الغاية 

تاأثري املخدر او العقار الطبي.

3 - اذا وقع احلادث ب�صبب ا�صتعمال املركبة يف غري الأغرا�س املرخ�صة 

لجلها وفق احكام الت�صريعات النافذة.

4 - اإذا ا�صتعملت املركبة بطريقة توؤدي اىل زيادة اخلطر ب�صبب خمالفة 

خمالفة  اأغرا�س  يف  ا�صتخدمت  اذا  او  النافذة  الت�صريعات  احكام 

املخالفة، يف جميع  تلك  تكون  ان  �صريطة  العام،  النظام  اأو  للقانون 

جنحة  على  تنطوي  وان  احلادث  وقوع  يف  املبا�صر  ال�صبب  احلالت، 

ق�صدية او جناية.

5 - اذا وقع احلادث ب�صبب ا�صتعمال املركبة يف تعليم قيادة املركبات ومل 

تكن املركبة مرخ�صة لهذه الغاية.

ب - يجوز ل�صركة التاأمني الرجوع على �صائق املركبة املت�صببة باحلادث ل�صرتداد 

ما دفعته من تعوي�س اىل املت�صرر يف اأي من احلالتني التاليتني:-

1- اذا ثبت ان احلادث كان متعمدا من �صائق املركبة املت�صببة باحلادث.

 2- اذا كان ال�صرر ناجما عن حادث �صببته مركبة �صرقت او ا�صتعملت 

دون وجه حق.

املت�صببة  املركبة  و�صائق  له  املوؤمن  على  الرجوع  التاأمني  ل�صركة  يجوز   - ج 

ركاب  من  املت�صررين  اىل  تعوي�س  من  دفعته  ما  ل�صرتداد  باحلادث 

املركبة املت�صببة باحلادث يف اأي من احلالتني التاليتني:-

تكون مرخ�صة وجمهزة  ان  دون  ال�صخا�س  لنقل  املركبة  ا�صتعمال   -  1

لهذه الغاية او م�صرحًا لها بذلك.

2 - نقل عدد من الركاب يتجاوز احلد امل�صموح به وفق احكام الت�صريعات 

النافذة، ويف هذه احلالة، يتم احت�صاب حق �صركة التاأمني يف الرجوع على 

ا�صا�س ن�صبة عدد الركاب الذين تنقلهم املركبة زيادة عن احلد امل�صموح 

به اىل عدد الركاب الذين كانت تنقلهم املركبة اثناء وقوع احلادث.

17 - للمجل�س بناء على تن�صيب رئي�صه امل�صتند اىل تو�صية املدير العام حتديد  املادة 

تقت�صيها  عليها  تخفي�س  او  زيادة  واي  للمركبات  اللزامي  التاأمني  اق�صاط 

او  املركبة  على  امل�صجلة  املرورية  واملخالفات  باحلوادث  املتعلقة  املعلومات 

املوؤمن له او ال�صائق، وذلك مبوجب تعليمات ت�صدر لهذه الغاية.

داخل  املوجودة  الردنية  للمركبة غري  اللزامي  التاأمني  وثيقة  تعترب   - اأ   -  18 املادة  

فرق  وي�صتوفى  فيها،  وجودها  فرتة  طيلة  حكمًا  املفعول  �صارية  اململكة 

ق�صط التاأمني اللزامي عند مغادرتها اململكة وفق ا�ص�س حتدد مبقت�صى 

التعليمات ال�صادرة مبوجب احكام هذا النظام.

ب - ل يجوز ال�صماح للمركبة غري الردنية مبغادرة اململكة ال بعد تقدمي ما 

يثبت دفع فرق ق�صط التاأمني اللزامي.

لتنفيذ  اللزمة  التعليمات  العام  املدير  تن�صيب  على  بناًء  املجل�س  ي�صدر   -  19 املادة 

احكام هذا  النظام.

 املادة 20 - اأ - يلغى نظام التاأمني اللزامي من امل�صوؤولية املدنية الناجمة عن ا�صتعمال 

ان  على  تعديل،  من  عليه  طراأ  وما   ،2001 ل�صنة   )32( رقم  املركبات 

ي�صتمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات ال�صادرة مبوجبه على وثائق 

التاأمني املربمة قبل نفاذ احكام هذا النظام اىل حني انتهاء  مدتدها.

ذلك  احكام  مبقت�صى  ال�صادرة  والقرارات  بالتعليمات  العمل  ي�صتمر  ب- 

النظام اىل اأن ي�صتبدل غريها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.

ن�سرت يف اجلريدة الر�سمية العدد )5025( يف 2010/4/15



بالتعاون مع املركز ال�ضعودي للتاأمني والأعمال للتدريب

املقبل الأول  الحتاد ينظم  دورة على امل�ضتوى العربي “مبادئ التاأمني �ضد امل�ضوؤوليات واملمتلكات INS21”  كانون 

يقيم الحتاد الأردين ل�صركات التاأمني بالتعاون مع املركز ال�صعودي للتاأمني 

 )AICPCU( والأعمال للتدريب واملعتمد من املعهد الأمريكي للتاأمني

العام من  التاأمني  �صهادة يف  للح�صول على  التدريبية  الدورات  �صل�صلة من 

املعهد بواقع ثلث دورات تناق�س مبادئ التاأمني من امل�صوؤوليات واملمتلكات، 

كانون  يف  الأوىل  الدورة  �صتقام  حيث  التجارية  وامللكية  ال�صخ�صي  التاأمني 

الأول املقبل بعنوان:-

”INS21 التاأمني �ضد امل�ضوؤوليات واملمتلكات “مبادئ 
الأردين  الإحتاد  مقر  2010/12/21– يف  – الثلثاء   12/19 الأحد  من 

ل�صركات التاأمني و�صتعقد الدورة باللغة العربية وفقًا ملنهاج املعهد الأمريكي 

والعربية  املحلية  التاأمني  �صركات  للتاأمني على م�صتوى عربي مب�صاركة من 

منح  و�صيتم  وحمامني،  وبنوك  ووكلء  و�صطاء  من  العلقة  ذات  واجلهات 

امل�صاركني �صهادة معتمدة من املركز ال�صعودي للتاأمني والأعمال للتدريب. 

و�صيقوم باإلقاء املحا�صرات حما�صرين من ذوي اخلربة يف جمال التاأمني 

التاأمني  الدورة  موا�صيع  وت�صمل  للتاأمني  الأمريكي  املعهد  من  واملعتمدين 

واإدارة اخلطر وكيفية تنظيم التاأمني وقيا�س الأداء املايل ل�صركات التاأمني 

والت�صويق والإكتتاب واملطالبات وعقد التاأمني والتعر�س خل�صارة املمتلكات 

والأحكام وذلك من خلل )15(  امل�صوؤوليات  والتعر�س خل�صائر  والأحكام 

�صاعة تدريبية على مدار ثلثة اأيام بواقع 5 �صاعات تدريبية.

وملزيد من املعلومات يرجى الإت�صال على العنوان التايل:-

الإحتاد الأردين ل�صركات التاأمني

دائرة الدرا�صات والتطوير والتدريب

هاتف:5689266 9626+   فرعي307،305،304،302 

فاك�س: 5689510 9626+                              

info@joif.org:بريد اإلكرتوين



ت�ضــريعــــ�ت التــــــ�أمني

73
عدد خا�ص/ 2010



توعية ت�أمينية

74
عدد خا�ص/ 2010

املركبات امل�ضجلة يف اململكة لنهاية 2009 واملركبات امل�ضرتكة يف احلوادث املرورية

�صدم ٪95.4

تدهور ٪1.3

م�صاة ٪3.3

 676 2009 وقوع )122793( حادثا مروريا يف االردن ت�سبب يف وفاة  �سهد عام 

�سخ�س بانخفا�س يف عدد الوفيات بن�سبة قدرها 8.6% عن عام 2008، وارتفاع 

يف اال�سابات بن�سبة 12.6% مبجموع 15662 جريح.

ووفقا لتقرير املعهد املروري فقد و�سل عدد املركبات امل�سجلة يف االأردن عام 

2009 اىل )994753( مركبة بزيادة قدرها 9.8% عن عام 2008  وو�سلت ن�سبة 

86% وقد ا�سرتكت ن�سبة  املركبات اخل�سو�سي من اجمايل عدد املركبات اىل 

23% من جمموع املركبات امل�سجلة يف احلوادث.

كما اأظهر التقرير اأن اأكرب عدد من ال�سائقني امل�سرتكني يف احلوادث املرورية 

هم من انح�سرت يف الفئة العمرية )24-29( �سنة وبن�سبة 22.7% من ال�سائقني 

امل�سجلني، وباملقارنة مع عام 2008 كانت الفئة العمرية 60 �سنة فاأكرث ت�سكل 

اأكرب عدد من ال�سائقني امل�سرتكني يف احلوادث وبن�سبة %23.2.

مبعدل 336 حادث يومياً وانخفاض الوفيات بنسبة ٪8،6*

عام 2009 نحو 123 األف حادث مروري يف الأردن 

وتعوي�سات التامني ملت�رضري حوادث ال�سيارات )147( مليون دينار

  اأعلى ن�سبة من اأنواع احلوادث كانت ال�سدم  وبن�سبة %95.4  

عدد املخالفات 

امل�������روري�������ة 

لعام  امل�صجلة 

2008و������ص�����ل 

 2138888 اىل 

خم������ال������ف������ة 

و�����ص����ي����ارات 

ال��������رك��������وب 

ال���������ص����غ����رة 

ترت��ك�ب ن���صب�ة 

66% من جمموع 

امل���خ���ال���ف���ات

فئة املركبة
املركبات 

امل�سجلة

املركبات امل�سرتكة يف 

احلوادث املرورية

ن�سبة املركبات امل�سرتكة 

يف احلوادث املرورية 

للمركبات امل�سجلة%

الوفيات 

لكل نوع

اال�سابات 

الب�سيطة

اال�سابات 

البليغة

68182116109023.6491153901349ركوب �صغرية

1287023058823.82033285376�صحن

939052362525.21233080341نقل م�صرتك

20715ن�صف مقطورة

192907646081راأ�س قاطر غري معد لل�صحن

16686685641.122101980ركوب متو�صط

10801545512355مركبة اأ�صغال

919818228454مركبة زراعية

49044328.8316014دراجة نارية

364171919.710368مركبة ذات ا�صتخدام خا�س

3300160348.61230254حافلة

1329�صحن قاطر

461مقطورة

5441اأخرى

99475323108123.3960238122312املجموع
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موؤ�رضات احلوادث املرورية الأعلى يف عام 2009

% من احلوادث وقعت يف العا�صمة عمان • 	68.7

% من امل�صابني ذكور • 81.7% من الوفيات و 78.8	

• 11.5% من احلوادث �صجلت ما بني ال�صاعة 14:59-14:00	

• 9% من وفيات ال�صائقني كانت للفئة العمرية من 26-24	

% من ا�صباب احلوادث كانت التتابع القريب يليها عدم اأخذ الحتياطات  • 	21

اللزمة اأثناء القيادة بن�صبة %20

% من الوفيات يف احلوادث املرورية كانت نتيجة اأخطاء امل�صارب تليها  • 	33.6

عدم اأخذ الحتياطات اللزمة اأثناء القيادة %32.8

% من الوفيات كانت من ن�صيب الركاب • 	37

% من عيوب الطرق امل�صببة للحوادث كانت احلفر / املطبات • 	52.9

% من عيوب املركبات امل�صرتكة يف احلواث املرورية كانت تعطل الغمازات • 	20.4

• مركبة 6.8 وفاة لكل 10،000	

• ن�صمة 11.3 وفاة لكل 100،000	

( �صنوات • 16.2% من وفيات امل�صاة كانت للأعمار )5-3	

( �صنوات. • 15.3%من ال�صابات الب�صيطة للم�صاة كانت للفئة العمرية )5-3	

( �صنوات اأعلى ن�صبة من ا�صابات  • نالت الفئتني العمريتني )3-5( و )11-9	

امل�صاة البليغة بن�صبة %18.2. 

( �صنة.  • 9% من الوفيات كانت للفئة العمرية )26-24	

.% • نالت الفئة العمرية )21-23( �صنة اأعلى ن�صبة من الإ�صابات الب�صيطة بن�صبة 9.6	

اخل�صو�صي  املركبات  كانت  احلوادث  يف  امل�صرتكة  املركبات  من   % • 	75.2

وبن�صبة 20.4% من اإجمايل املركبات اخل�صو�صي امل�صجلة.

• 0.13 هو معدل خطورة احلوادث**	

% من احلوادث وقعت بينما كان �صطح الطريق جاف. • 	95.4

* امل�صدر التقرير ال�صنوي للحوادث املرورية يف الأردن 2009ال�صادر عن املعهد املروري الأردين- مديرية الأمن العام.
** معدل اخلطورة هو عدد اجلرحى والوفيات مق�صوما على عدد احلوادث.
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اأق�ساط التاأمني العاملية)تاأمينات احلياة وغري احلياة(

للفرتة 1994 -2009

)مباليني الدوالرات(

4,1 تريليون دوالر اجمايل اق�ساط التاأمني العاملي 

والدول الع�سر االأوائل يف التاأمني  تنتج ما جمموعه 3,1 تريليون من اجمالي االقساط

ن�سبة التغري عن 

عام 2008 %

اأق�ساط التاأمني )مليون دوالر اأمريكي( الدولة الرتتيب

املجموع تاأمني احلياة تاأمينات عامة

8.07 1،139،746 492،345 647،401 
)1(

ــــة  ــــي ــــك الأمــــري املــــتــــحــــدة  الــــــوليــــــات  1

4.73 505،956 399،100 106،856 
)2(

الـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــان  2

)-21.84( ـــــــــــــــــــا 91،560 217،681 309،241 ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــري ب 3

2.61 فــــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــا 88،993 194،077 283،070 4

)-1.48( املــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــا 126،591 111،775 238،366 5

20.38 ايـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــا 54،070 115،290 169،360 6

15.79 ـــــــــــــــــــــــــــــــــني 53،872 109،175 163،047 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــص ال 7

)-5.57( ـــــــــــــــــــــــــــــــــدا 74،385 33،758 108،143 ـــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــول ه 8

)-5.29( 98،839 43،656 55،183 
)3(

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  9

1.48 91،963 57،436 34،527 
)2(

ـــــــــة  ـــــــــي ـــــــــوب اجلـــــــــن كــــــــــــــوريــــــــــــــا  10

املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 1،333،438 1،774،293 3،107،731

1- اق�صاط تاأمني احلياة مت تكميلها بالأق�صاط املقدرة لأعمال تاأمني التقاعد اجلماعي والذي مل يتم �صموله يف اح�صائيات بع�س املناطق منذ عام 2001، اق�صاط التاأمينات العامة تت�صمن التمويل احلكومي.

2- ال�صنة املالية من 2009/4/1 - 2010/3/31                                                                                     

3- اأق�صاط تاأمينات احلياة بال�صايف.

Swiss Re امل�صدر: جملة �صيجما رقم 2 ل�صنة 2010  ال�صادرة عن �صركة*

)1( ت�صمل تاأمينات احلوادث وال�صحي

Swiss Re امل�صدر: جملة �صيجما رقم 2 ل�صنة 2010 ال�صادرة عن �صركة*

ن�سبة النمو % املجموع ن�سبة النمو % تاأمني احلياة ن�سبة النمو %
)1(

تاأمينات غري احلياة  ال�سنة

1،967،786 1،121،186 846،600 1994

8.9 2،143،408 10.3 1،236،627 7 906،781 1995

)-1.8( 2،105،836 )-3.2( 1،196،736 0.26 909،100 1996

1 2،128،671 2.9 1،231،798 )-1.3( 896،873 1997

1.8 2،166،405 3.5 1،275،053 )-0.62( 891،352 1998

7.9 2،336،952 11.7 1،424،203 2.4 912،749 1999

4.6 2،444،904 6.6 1،518،401 1.5 926،503 2000

)-1.2( 2،415،721 )-4.8( 1،445،776 4.7 969،945 2001

9 2،632،473 6.1 1،534،061 13.2 1،098،412 2002

11.7 2،940،671 9 1،672،514 15.5 1،268،157 2003

11 3،264،158 11.6 1،866،636 10.2 1،397،522 2004

4.9 3،425،714 5.7 1،973،703 3.9 1،452،011 2005

7.3 3،674،891 7.7 2،125،791 6.7 1،549،100 2006

12.3 4،127،585 14.9 2،441،823 8.8 1،685،762 2007

2.2 4،220،070 )-0.1( 2،439،294 5.6 1،780،776 2008

)-3.6( 4،066،095 )-4.4( 2،331،566 )-2.6( 1،734،529 2009

*مــــوؤ�ضــــــــرات عاملـــــــــيـــــــة عــــن
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Swiss Re امل�صدر: جملة �صيجما رقم 2 ل�صنة 2010  ال�صادرة عن �صركة *

)اأق�صاط التاأمني )مليون دولر اأمريكي(  ح�صة الفرد من اأق�صاط

التاأمني )دولر امريكي(

 م�صاهمة التاأمني%

يف الناجت املحلي

الناجت املحلي

)مليار دولر اأمريكي( 

ال�صكان

)مليون ن�صمة( 

الدولة

املجموع  غري

احلياة

احلياة

3،896 3،629 267 151.5 1.0 390 25.7 ال�صعودية 1

797 734 63 22.9 0.6 130 34.9 اجلزائر 2

509 460 49 80.7 2.3 22 6.3 الأردن 3

1،565 861 704 18.9 0.8 188 83.0 م�صر 4

457 369 88 153.0 0.5 101 3.0 الكويت 5

952 720 232 225.5 3.1 31 4.2 لبنان 6

2،583 1،758 825 80.7 2.8 91 32.0 املغرب 7

627 525 102 220.4 1.2 53 2.8 ُعمان 8

494 357 137 624.8 2.3 22 0.8 البحرين 9

758 658 100 73.8 1.9 40 10.3 تون�س 10

5،113 4،381 732 1،111.8 2.5 205 4.6 المارات العربية املتحدة 11

1،139،746 647،401 492،345 3،710.0 8.0 14،258 307.2  الوليات املتحدة

الأمريكية

12

98،839 55،183 43،656 2،944.0 7.4 1،338 33.6 13 كندا

309،241 91،560 217،681 4،578.8 12.9 2،186 61.7 بريطانيا 14

283،070 88،993 194،077 4،269.1 10.3 2،677 64.5 فرن�صا 15

238،366 126،591 111،775 2،878.4 7.0 3،351 81.8 املانيا 16

169،360 54،070 115،290 2،729.1 7.8 2،119 60.2 ايطاليا 17

82،775 43،589 39،186 1،801.8 5.7 1،465 45.9 ا�صبانيا 18

40،470 15،054 25،416 3،494.0 8.0 471 10.7 بلجيكا 19

48،470 22،091 26،379 6،257.6 9.8 493 7.7 �صوي�صرا 20

44،598 9،153 35،445 4،515.7 8.9 229 4.5 ايرلندا 21

32،767 7،863 24،904 3،540.0 8.2 399 9.3 ال�صويد 22

31،798 10،766 21،032 5،528.9 9.9 309 5.5 الدمنارك 23

39،576 38،940 636 280.9 2.5 1،580 140.9 رو�صيا 24

108،143 74،385 33،758 6،554.6 13.6 796 16.5 هولندا 25

16،286 7،997 8،289 429.7 3.8 429 37.9 بولندا 26

7،852 6،704 1،148 105.0 1.3 616 74.8 تركيا 27

3،986 1،957 2،029 398.4 3.1 127 10.0 هنغاريا 28

505،956 106،856 399،100 3،979.0 9.9 5،099 127.2 اليابان 29

91،963 34،527 57،436 1،890.3 10.4 882 48.7 30 كوريا اجلنوبية

163،047 53،872 109،175 121.2 3.4 4،736 1345.8 ال�صني 31

65،084 7،970 57،114 54.3 5.2 1،255 1198.0 الهند 32

9،776 4،852 4،924 1،363.5 5.0 194 7.2 ا�صرائيل 33

8،840 3،158 5،682 321.8 4.4 199 27.5 ماليزيا 34

7،285 2،219 5،066 31.7 1.3 541 230.0 اندوني�صيا 35

4،316 4،091 225 58.2 1.2 369 74.2 ايران 36

1،193 650 543 6.6 0.7 160 180.8 الباك�صتان 37

60،317 27،849 32،468 2،832.7 6.4 943 21.3 ا�صرتاليا 38

6،686 5،622 1،064 1،567.1 5.8 116 4.3 نيوزلندا 39

36،988 8،215 28،773 738.1 12.9 287 50.1 جنوب افريقيا 40

اأعــــمــــال التـــاأمـــــيــن لــعـــــام 2009
نتائج اعمال التأمني في 40 دولة
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ا�ضفنا اىل مكتبة الحتاد

التاأمني البحري يف الت�سريع والتطبيق - املحامي بهاء بهيج �سكري – االردن 2009

القواعد  العربي، وحتديد  الت�صريع  به مبا يف ذلك  املتعلقه  والت�صريعات  �صروطه  البحري وتطور  بالتاأمني  التعريف  ويتناول  796 �صفحة،  الكتاب يف  يقع 

و�صروط  التاأمني  بنظام  وعلقتها  العامة  اخل�صارة  �صوابط  وبيان  البحرية،  واخل�صائر  البحري  التاأمني  نظام  ركائز  يف  ويبحث  حتكمه،  التي  القانونية 

اإعلنها وقواعد ت�صويتها، والبحث يف وثائق التاأمني البحري واأ�صنافها وال�صروط التي حتكم كل �صنف منها، كما يتحدث عن ال�صمانات املالية والجرائية 

والق�صائية لتنفيذ عقد التاأمني.

ادارة الكوارث واملخاطر )االأ�س�س النظرية والتطبيقية( - �سامي حممد ه�سام حريز- زيد منري عبوي – االردن 2008

الب�صرية  الناجمة عنه والكوارث  243 �صفحة ويتناول تعريف الدارة والكوارث الطبيعية كما يبحث يف الحتبا�س احلراري والكوارث  الكتاب يف  يقع 

والدارية والتكنولوجية وادارة الكوارث واملخاطر تطبيقًا.

ادارة الت�سويق يف املنظمات غري الربحية – د. نظام مو�سى �سويدان، عبد املجيد الربواري – االأردن - 2009

306 �صفحة، ويتناول تاريخ وتطور املفهوم الت�صويقي والعرتا�صات التقليدية للت�صويق كما يبحث يف تطوير التوجه الت�صويقي وجتزئة  يقع الكتاب يف 

ال�صوق وعملية التخطيط الت�صويقي ومعرفة وو�صف مدى قطاع املنظمات غري الربحية.

التاأجريالتمويلي )درا�سة مقارنة( – د. ب�سام هالل القالب – االأردن – 2008

يقع الكتاب يف 383 �صفحة ويتناول الطبيعة القانونية لعقد التاأجري التمويلي والنظام القانوين للموؤجر التمويلي كما يبحث يف تكوين واأثار و�صمانات 

عقد التاأجري التمويلي والتزامات امل�صتاأجر.

االحتيال املايل – د. عدنان حمدي عايدين – لبنان – 2008

الطرق احلديثة يف حماربة  يبحث يف  كما  الحتيال  والك�صف عن عمليات  وانواعه  وملب�صاته  املايل  الحتيال  ويتناول  233 �صفحة  الكتاب يف  يقع 

الحتيال املايل وجمع معلومات حتويل اموال الحتيالت.

الدليل املعتمد للرتجمة القانونية – د. عادل عزام �سقف احليط – االردن – 2008

يقع الكتاب يف 621 �صفحة ويتناول مبادىء الرتجمة القانونية والعقود املدنية والتجارية وترجمة عقود ومرا�صلت امللكية الفكرية وترجمة 

مناذج ال�صكوك التجارية وترجمة وثائق �صادرة عن دائرة اجلمارك ومنهجية ت�صديقات الرتجمات لدى املحاكم ال�صرعية والنظامية.

خدمة الزبائن على االنرتنت -  تاأليف جم �ستون وترجمة با�سل احلاج قدور وعلي ابو عم�سة

يقع الكتاب يف 518 �صفحة و يتناول خدمة الزبائن يف عامل حديث من حيث احتياجات امل�صتهلك املتغرية وت�صخم توقعات الزبائن كما يبحث يف 

ادارة الربيد اللكرتوين وت�صجيع احلوار مع الزبائن وادارة العلقة معهم والتخطيط  للم�صتقبل.

معا�س تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة – حممد حامد ال�سياد – م�سر – 2008 

يقع الكتاب يف 406 �صفحة ويتناول معا�س الجر ال�صا�صي يف تاأمني ال�صيخوخة والعجز والوفاة يف قانون التاأمني الجتماعي كما يبحث يف اأحكام 

�صم العلوات اخلا�صة اىل الأجر الأ�صا�صي وخطوات ح�صاب املعا�س وامل�صتندات اللزمة لل�صرف.
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ال�صريعة  علماء  من  نخبة  وبح�صور  ال�صلمية  التاأمني  �صركة  برعاية 

واملتخ�ص�صني على امل�صتوى املحلي والعاملي اقيم يف اجلامعة الردنية للفرتة 

11-2010/4/13  موؤمتر التاأمني التعاوين )اأبعاده واآفاقه وموقف 

ال�صريعة  كلية  نظمته  املوؤمترالذي  ويعترب  منه(  اال�سالمية  ال�سريعة 

واملنظمة  الدويل  ال�صلمي  الفقه  جممع  مع  بالتعاون  الردنية  اجلامعة  يف 

للبحوث  واملعهد ال�صلمي  والثقافة )اي�صي�صكو(  والعلوم  للرتبية  ال�صلمية 

والتدريب مرجعًا يف مو�صوع التاأمني التعاوين وبحثًا معمقًا يف هذا النوع من 

املعامـلت القت�صادية ال�صلمية.

ا�صتعر�صت  العمل  اوراق  من  العديد  ايام  الثلثة  مدار  على  املوؤمتر  ناق�س 

فيها اجلهود ال�صابقة يف جمال البحث يف التاأمني ال�صلمي وحتليل الو�صع 

التعاوين بال�صافة اىل  التاأمني  املهني والقت�صادي لهذه ال�صناعة ومفهوم 

ل�صركات  التنموي  والدور  التعاوين  التاأمني  �صركات  تواجه  التي  امل�صكلت 

التاأمني ال�صلمي،واخلروج بالتو�صيات اللزمة لهذه الغاية.

العام  – املدير  ال�صيد احمد حممد �صباغ ع�صو جمل�س الدارة  وقد عر�س 

التاأمني  ل�صناعة  والقت�صادي  املهني  الو�صع  ال�صلمية  التاأمني  ل�صركة 

ال�صلمية يف الردن، حيث بني جتربة ال�صركة ومنوها وتطورها ويف كفاءة 

النظام التاأميني ال�صلمي لي�صبح قطاعًا م�صاهما وفعاًل يف قطاع اخلدمات 

من  كبرية  ل�صريحة  املختلفة  التاأمينية  الحتياجات  ويلبي  الردن  يف  املالية 

املواطنني من الذين ل يتعاملون مع �صركات التاأمني التجارية ب�صبب احلرج 

ال�صرعي.

كما اأكد ال�صباغ  ان �صناعة التاأمني ال�صلمي تلقي اقباًل كبريًا من خلل 

مما  والعاملية  العربية  التاأمني  ا�صواق  يف  ال�صلمية  التاأمني  �صركات  تزايد 

ي�صري اىل  منو هذه ال�صناعة ال�صلمية النا�صئة م�صتقبًل، والتي متثل ركنُا 

ا�صا�صيُا من اركان القت�صاد ال�صلمي الذي يقوم على ا�ص�س ومبادئ �صرعية 

مقررة، حيث يبلغ عدد �صركات التاأمني واعادة التاأمني ال�صلمية يف الوطن 

العربي 75 �صركة ويف العامل 212 �صركة وت�صري التقارير اىل ان هذا القطاع 

ي�صل  ان  ويتوقع  الخرية  ال�صنوات  20% خلل  بلغ  �صنوي  �صهد منوًا مبعدل 

حجم ال�صوق اىل 4،7 مليار دولر بحلول عام 2015 مقارنة بنحو مليار دولر 

يف عام 2008.

ويذكر ان �صركة التامني ال�صلمية الراعية للموؤمتر قد اخذت مكانتها بني 

للحتاد  رئي�صُا  العام  مديرها  بانتخاب  وذلك  ال�صلمي  التاأمني  �صركات 

العاملي ل�صركات التكافل والتاأمني ال�صلمي كما ا�صبحت ال�صركة ع�صوُا يف 

املجل�س العام للبنوك واملوؤ�ص�صات ال�صلمية.

التـــاأمني  لإعادة  ال�صعودية  ال�صركة  يف  املوؤ�صــ�صني  من  ال�صـــركة  وتعتبـــــر 

)Saudi Re( والتي ي�صل راأ�س مالها املدفوع مليار ريال �صعودي ومقرها 

مدينة الريا�س - اململكة العربية ال�صعودية.

كما ت�صارك ال�صركة بح�صة كبرية يف �صركة الأمان للتاأمني التكافلي ومقرها 

بريوت - لبنان وقد مت توقيع اتفاقية اإدارة باأن تقوم �صركة التاأمني ال�صلمية 

يف  الناجحة  جتربتها  ونقل  ال�صركة  لهذه  الفنية  والدارة  ال�صراف  بعملية 

الردن اىل �صوق التاأمني اللبناين ال�صقيق.

بدعم من �ضركة التاأمني ال�ضالمية /الأردن

انعقاد موؤمتر التاأمني التعاوين

)اأبعاده واآفاقه وموقف ال�ضريعة ال�ضالمية منه(

جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  من  بدعوة  التاأمني  ل�صركات  الردين  الحتاد  اأقام 

�صــــــرف  على  تنورين  مطعم  يف  عــ�صــاء  حــفــل  الحتاد  ومديــر  التـــحاد 

من  وا�صتقالته  عملـــــــه  مهــــام  انتهــاء  مبنا�صبة  الهنداوي  با�صــل  الدكتور 

حزيــــران  مـن  الول  مـن  اإعتبـــارًا  التاأميـــن  هيئـــة  عـــــام  مديــر  من�صــب 

2010، وقد ح�صر احلفل رئي�س الحتاد د.جواد حديد واع�صاء املجل�س ومدير 

الحتاد وروؤ�صاء جمالــــــــ�س الإدارة واملدراء العامون ل�صركات التاأمني وعدد 

من روؤ�صاء الحتاد ال�صابقني وموظفي هيئة التاأمني.

ويف كلمة باملنا�صبة اأ�صاد د.جواد حديد باجلهود التي بذلها د.الهنداوي خلل 

تنظيم  جمال  يف  اجنازات  من  حتقق  وما  التاأمني  هيئــــة  قيادة  توليه  فرتة 

وتطوير قطاع التاأمني وتعزيز دوره على امل�صتوى املحلي والقليمي.

ومن جانبه عرب د.الهنداوي عن �صكره وتقديره اىل قطاع التاأمني على ما مل�صه 

من تعاون خلل فرتة رئا�صته للهيئة مدة جتاوزت العقد من الزمن مما �صاهم 

التي  العديد من الجنازات  التاأمني ومكنها من حتقيق  يف دعم جهود هيئة 

كانت مو�صع التقدير وال�صادة من جميع اجلهات التي تعاملت مع الهيئــة.

مبنا�ضبة ا�ضتقالته من من�ضب مدير عام هيئة التاأمني

الحتاد يقيم حفل لتكرمي الدكتور با�ضل الهنداوي
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اأ�صارت م�صادر �صركات تاأمني عربية اىل تاأثر القطاع بالأزمة املالية العاملية 

وانخفا�س  والقليمية  العاملية  البور�صات  هبوط  ترك  حيث  متفاوتة  بن�صب 

الفوائد على الودائع اأثرًا �صلبيًا يف عوائد ا�صتثمار ال�صركات واأدى انخفا�س الواردات 

وال�صادرات اىل اأ�صرار يف اعمال التاأمني البحري واجلوي ب�صكل مبا�صر.

على �صعيد اأ�صواق التاأمني العربية فاإن الأزمة املالية العاملية اأثرت يف قطاع 

وتراوح  والقليمية  العاملية  البور�صات  هبوط  بعد  م�صتويات  بعدة  التاأمني 

انخفا�س ارباحها ما بني 40% اىل 60%، واأثر انخفا�س الفوائد على الودائع 

�صلبيًا يف عوائد ا�صتثمار �صركات التاأمني.

�صناعة  فروع  خمتلف  يف  �صلبًا  �صيوؤثر  القت�صادي  النكما�س  ان  كما 

التحتية يف  والبنية  العمرانية  امل�صاريع  �صينتج عن توقف  التاأمينات، فمثًل 

دول اخلليج وال�صرق الأو�صط تراجع كبري يف اأق�صاط التاأمينات الهند�صية، 

وتاأمينات املمتلكات.

مبا�صر  ب�صكل  �صيوؤثر  وال�صادرات  الواردات  انخفا�س  ان  خرباء  وي�صري 

الحتيال  ظواهر  الأزمة  مع  و�صتزداد  واجلوي،  البحري  التاأمني  اعمال  يف 

كاحلرائق املفتعلة، وهي ظاهرة �صيكون لها اأثر �صلبي على �صركات التاأمني، 

وميكن القول ان هناك خ�صو�صية لدول اخلليج، وتتمثل يف ارتباطها ب�صكل 

اأي  واأن  التاأمني،  قطاع  على  ينعك�س  مما  البرتول،  اأ�صعار  بتذبذب  مبا�صر 

ارتفاع يف اأ�صعاره م�صتقبًل �صينع�س القت�صاد ومن ثم قطاع التاأمني.

من جانبه رئي�س قطاع اإعادة التاأمني يف �صركة م�صر للتاأمني ذكر اأن الأزمة 

ال�صوق فنتيجة  باقت�صاد  الوثيقة  التاأمني يف م�صر لعلقته  اأثرت يف قطاع 

انخفا�س التجارة العاملية �صتنخف�س حركة ال�صترياد والت�صدير، و�صيطال 

قادرين  غري  الك�صاد  ظل  يف  امل�صانع،  فاأ�صحاب  املمتلكات،  تاأمني  التاأثري 

على دفع اأق�صاط التاأمني علمًا باأن حجم اق�صاط التاأمني امل�صري قد و�صل 

عام 2009  اىل نحو 8 مليار جنيه م�صري)1،4 مليار دولر(

�صوق  توؤثر يف  الأزمــة مل  ان  يرى  – ليبيا  للتاأمني  الفريقية  ال�صركة  مدير 

�صوق  لأنــهــا  الليبية،  الــتــاأمــني 

غري  العقارية  والرهون  نا�صئة 

م�صتخدمة يف القت�صاد الليبي 

الهند�صية  ــقــود  ــع ال وحتــظــى 

30-50% من  بــني  يـــرتاوح  مبــا 

الأزمة  كــون  ورغــم  التاأمينات 

اآفاقًا  هناك  ان  ال  ليبيا  خارج 

عديدة  اأنــــواع  لت�صويق  كــبــرية 

مثل  اجلــديــدة  التاأمينات  مــن 

الـــتـــاأمـــني الــ�ــصــحــي وتـــاأمـــني 

امل�صوؤوليات املهنية، وهو ما قد 

من  الليبي  الفرد  ح�صة  يرفع 

التاأمينات بن�صبة %5.

اليمني  الحتــاد  رئي�س  ويقدر 

التاأمني  اأعمال  مالية غري  ا�صتثمارات  لها  التي  ال�صركات  بع�س  ان  للتاأمني 

التي  اأي  امل�صندة،  ال�صركات  ايــرادات  هبوط  لكن  مبا�صر  ب�صكل  تاأثرت  قد 

التاأمني  �صركات  لدى  عجز  حدوث  اىل  اأدى  التاأمني  �صركات  اأعمال  ت�صند 

ثقة  عدم  حالة  هناك  دام  ما  ي�صتمر  قد  الأمر  وهذا  ودائعها،  ا�صتثمار  يف 

بالبنوك وان هذه الأزمة هي طفرة قد متتد ما بني �صنتني اىل ثلث �صنوات 

اليمني  التاأمني  �صوق  انعا�س  يعيد  قد  ما  وهو  طبيعته  اىل  الو�صع  يعود  ثم 

الفرد  ون�صيب  دولر  مليون   60 فيه  التاأمينية  الأق�صاط  حجم  تبلغ  الــذي 

�صئيل جدًا ل يتجاوز 3بالألف.

مدير عام ال�صركة الوطنية للتاأمني يف �صوريا يرى ان التاأثر بالأزمة قليل حتى 

الآن ب�صبب عدم ارتباط ال�صوق ال�صوري بالأ�صواق املالية العاملية، وان كانت 

هناك �صعوبات يف العام 2009 فلن توؤدي اىل تراجع كبري يف قطاع التاأمني.

الأردن  يف  تاأمني  �صركة  “اأف�صل  لقب  على  الأردنية  التاأمني  �صركة  ح�صلت 

جملة  اأجرتها  التاأمني  ب�صركات  خا�صة  درا�صة  يف  وذلك   ،”2010 للعام 

يوروموين )EUROMONEY(، و هي املجلة الرائدة يف اأ�صواق املال 

 .AM BEST من �صركة B++ العاملية، كما حازت ال�صركة على ت�صنيف

وتعترب   هذه  الدرا�صة من اأكرث الدرا�صات املوثوقة على امل�صتوى العاملي والتي 

التاأمني  قطاع  يف  املقدمة  اخلدمات  جودة  م�صتوى  قيا�س  يتم  خللها  من 

وتقييم راأي العملء مبختلف نواحي اخلدمات املقدمة اإليهم. وتعترب الدرا�صة 

باآراء �صناع القرار يف ال�صركات  ياأخذ  هي ال�صتطلع العاملي الوحيد الذي 

واملوؤ�ص�صات املالية الكربى، ومب�صاركة اأكرث من �صتني دولة حول العامل.

ــة  ــــن بــــجــــائــــزة تــــــاأمــــــني جمــل ــــزي ــــائ ــــف ووفــــــقــــــًا لـــلـــمـــجـــلـــة فـــــــــاإن ال

خدمة  على  قدرتهم  يف  الأف�صل  هم   ،)EUROMONEY(يوروموين

لل�صركات  التاأمينية  ا�صتجابتهم للحتياجات   ب�صكل م�صتمر، ويف  عملئهم 

العاملة يف املجالت املتعددة.

وتاأتي هذه ال�صهادة تتويجًا جلهود ال�صركة الدوؤوبة لتوفري اف�صل اخلدمات 

لعملئها والتزامها باحلفاظ على هذا النهج ، و�صعيها لتطوير معايري �صناعة 

التاأمني يف املنطقة.

ومنذ تاأ�صي�صها يف عام 1951، تقدم �صركة التاأمني الأردنية جمموعة وا�صعة 

من اخلدمات التاأمينية التي تت�صمن خدمات التاأمني البحري، والتاأمني على 

الكوارث.  �صد  والتاأمني  ال�صحي،  والتاأمني  واحلياة،  واملركبات،  الأملك، 

�صراكات كبرية  �صبكة  تطوير  ال�صركة من  �صنني عملها، متكنت  وعلى مدار 

اأقطاب ال�صركات العاملة يف �صناعة التاأمني، مع ا�صتمرارها يف  وعاملية مع 

تو�صيع قاعدة عملئها ا�صتنادًا اإىل مبداأ تقدمي اخلدمة املتميزة.

جملة )EUROMONEY( متنح

“التاأمني الأردنية” لقب اأف�صل �رشكة تاأمني يف الأردن لعام 2010

تفاوت تاأثر الأزمة املالية على قطاع التاأمني العربي
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952 مليون دولر اجمايل اق�صاط التاأمني يف لبنان

اأ�صار تقرير �صادر عن �صوي�س ري ان اجمايل اأق�صاط التاأمني يف لبنان و�صل 

منو  وبن�صبة  دولر  مليون   881 مبلغ  دولرمقابل  مليون   952 اىل   2009 عام 

8،1% مقارنة مع 2008 وت�صكل ن�صبة اق�صاط وثائق التاأمني على احلياة %24،4 

تاأمينات  التاأمني وتبقى احل�صة الكبرية لق�صاط وثائق  من اجمايل اق�صاط 

غري احلياة وبن�صبة %75،6 .

اأ�صارت م�صادر ان حجم اق�صاط التاأمني يف �صوريا ت�صاعف ثلث مرات يف 

 14.3 العام املا�صي  بلغ يف نهاية  2006، حيث  بالعام  2009، مقارنة  العام 

 500 اىل  ال�صوق  بحجم  الو�صول  م�صتهدفًا  دولر(  مليني  لرية)310  مليار 

مليون دولر خلل ال�صنوات القليلة املقبلة على اأن ي�صل حجم ال�صوق يف العام 

2020 اىل مليار دولر.

ويذكر ان عدد �صركات التاأمني التي تعمل يف �صوريا بلغ 14 �صركة، منها 13 

�صركة خا�صة، من بينها �صركتان للتاأمني التكافلي، و�صركة حكومية اإ�صافة 

اىل �صركة واحدة لعادة التاأمني وبلغ عدد املنافذ امل�صرفية نحو 20 منفذ. 

مببلغ   2009 عام  اق�صاط  اجمايل  م�صجًل  منوه  ال�صعودي  التاأمني  قطاع  يوا�صل 

14،6 مليار ريال مقابل 11 مليار ريال للعام 2008 وبن�صبة منو بلغت  %34.

وقد ا�صتاأثر التاأمني ال�صحي باحل�صة الكرب من اجمايل �صوق التاأمني ومببلغ 

2،5 مليار ريال بارتفاع ح�صته من اجمايل الق�صاط من 44% يف عام 2008 

قطاع  يف  العام  التاأمني  ح�صة  انخف�صت  وباملقابل   2009 عام  يف   %50 اىل 

احلماية  تاأمني  ن�صاط  جاء  فيما   %43 اىل   %51 من  الفرتة  لنف�س  التاأمني 

 %7 التاأمني  والدخار يف املرتبة الخرية وبلغت ح�صته من اجمايل اق�صاط 

ويعترب خرباء يف التاأمني ان القفزة التي حققها القطاع يف منوه جاءت ب�صبب 

التو�صع يف تطبيق مراحل نظام التاأمني ال�صحي التعاوين و�صوًل اىل التطبيق 

الكامل للنظام.

 وفيما يتعلق بعدم تاأثر قطاع التاأمني يف اململكة بالأزمة املالية العاملية قدر 

اخلرباء انه يعود اوًل اىل ان التاأثر يف اململكة ب�صكل عام كان حمدودًا ومن 

القطاعات  كافة  لدى  التاأمني  باأهمية  الوعي  ارتفاع  يلحظ  اأخرى  ناحية 

واملوؤ�ص�صات والأفراد.

القطاع  هذا  ان  اململكة  يف  التاأمني  �صوق  عن  متخ�ص�صة  درا�صة  وا�صارت 

و�صت�صبح  القادمة،  �صنوات  الع�صر  األف  فر�صة عمل خلل   40 �صيوفر نحو 

2 اىل  18 مليار دولر امريكي اي ما يعادل  2016 اأكرث من  قيمته بحلول عام 

2.5% من اجمايل الناجت املحلي للمملكة.

 576 ويذكر ان متو�صط اجمايل اق�صاط التاأمني للفرد الواحد قد و�صل اىل 

ريال عام 2009 بزيادة ن�صبتها 31% فيما ارتفع م�صتوى انفاق الفرد على التاأمني 

بن�صبة 27% للفرتة من 2005- 2009.

قطاع التاأمني ال�صعودي ينمو بن�صبة 34%ويقفز 

اىل 14،6 مليار ريال

310 مليون دولر حجم اق�صاط التاأمني

 يف �صوريا عام 2009

يف  ال�صادر  تقريرها  يف   A.M Best العاملية  الت�صنيف  وكالة  قامت 

من  للتاأمني  العربي  ال�صرق  ل�صركة  الئتماين  الت�صنيف  برفع  ني�صان/2010 

ت�صنيف)B+ (Good اىل ت�صنيف B++ Good مبنظور م�صتقر.

للمخاطر  التقدير اجليد  اأهمها  ال�صركة من نواحي عدة  التقرير قوة  ويعك�س 

وقوة الأداء الفني لل�صركة مما �صاعد ال�صركة يف التغلب على ال�صعوبات التي 

واجهها قطاع التاأمني ب�صكل عام وذلك من خلل حتقيق ن�صب منو مرتفعة جدًا 

مقارنة ب�صوق التاأمني املحلي.

وا�صتند تقرير A. M Best يف ت�صنيفه قدرة ال�صركة على رفع ن�صب النمو 

الأعوام  ال�صركة يف  التي حققتها  النتائج  واملحافظة عليه وذلك اعتمادًا على 

الأوىل من حيث  املرتبة  ال�صركة  احتلت  2009 حيث  عام  وبالتحديد  ال�صابقة 

حجم الأق�صاط املكتتبة والتي بلغت اأربعة واأربعني مليون دينار بح�صة �صوقية 

تقدر بـ 12% من اجمايل اأق�صاط ال�صوق، كما متيزت ال�صركة بتحقيق عائد فائق 

لراأ�س املال املعدل ح�صب املخاطر والذي ي�صكل عامًل داعمًا لقائمة امل�صاريع 

املالية والنمو املتوقع يف العامني املقبلني حيث تتوقع وكالة A. M Best  من 

ال�صركة املحافظة على هذا النهج وامل�صي به.  

B++ Good رفع الت�صنيف الئتماين ل�رشكة ال�رشق العربي للتاأمني اىل
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ليجال  �صركة  لتاأ�صي�س  ترخي�صني جديدين  املركزي  البحرين  منح م�صرف 

اآند جرنال اخلليج للتكافل وذلك لتقدمي خدمات  اآند جرنال اخلليج وليجل 

التاأمني التقليدي والتكافلي يف البحرين ومنطقة ال�صرق الأو�صط براأ�س مال 

من  وا�صعة  جمموعة  لتقدمي  وذلك  بحريني  دينار  مليني   10 قدره  مبداأي 

املنتجات وخدمات التاأمني على احلياة التقليدي والتكافلي للأفراد واملوؤ�ص�صات 

يف ال�صرق الأو�صط. و�صتقدم ال�صركتني خدماتهما يف املرحلة الأوىل من خلل 

فروع البنك الأهلي املتحد واملوزعة يف املنطقة، كما �صيتم فتح فروع لل�صركتني 

اجلديدتني يف دول اخلليج ثم يف دول �صرق اأو�صطية اأخرى.

وتعترب �صركة ليجال اآند جرنال من ال�صركات البارزة يف اخلدمات املالية يف 

اململكة املتحدة متخ�ص�صة يف جمال التاأمني وقد تاأ�ص�صت عام 1836 كما انها 

حازت على ت�صنيف فئة )+AA( من �صتاندرد اآند بورز ويبلغ عدد زبائنها 

اأكرث من 5.7 مليون عميل يف اململكة املتحدة اىل جانب مزاولة اأعمالها على 

امل�صتوى الدويل يف كل من الوليات املتحدة وفرن�صا وهولندا واملانيا وم�صر 

والآن يف مملكة البحرين.

�رشكة تاأمني ا�صالمية على ال�صيارات يف بريطانيا

اأطلقت �صركة »�صلم حلل« التاأمينية )اأول �صركة تاأمني ا�صلمية يف بريطانيا( 

خدمة التاأمني على ال�صيارات ولقت اخلدمات التي تقدمها ال�صركة قبوًل وا�صعًا 

كاأول خدمة مقدمة وفق الأ�ص�س ال�صلمية.

ويذكر ان املنتج التاأميني اجلديد يقوم على مبداأ التكافل والذي يتطلب من 

امل�صاهمني امل�صاركة يف املخاطر بامل�صاواة، وبدًل من اأق�صاط التاأمني يح�صل 

يف  الكتتاب  اأموال  وتو�صع  للم�صرتكني،  موحدة  اكتتاب  وثيقة  على  العملء 

ا�صتثمارات متوافقة مع ال�صريعة الإ�صلمية، وي�صتخدم اجلزء الرئي�صي من 

اإذا توافر فائ�س من املال  العام  التعوي�صات، ويف نهاية  العتمادات لتغطية 

اأق�صاط الكتتاب. تقوم ال�صركة بتوزيعه على امل�صاهمني من خلل تخفي�س 

امل�صاهمني  فاإن  املالية  امل�صاهمات  التعوي�س كل  ا�صتنفذت مطالبات  اإذا  اأما 

يدفعون املطالبات الزائدة، وي�صرتدون اأموالهم يف حالة حتقيق اأرباح لحقًا.

وحظي املنتج التاأميني اجلديد برتحيب كبري من م�صلمي بريطانيا البالغ عددهم 

نحو مليوين ن�صمة، كما جذبت طبيعة املنتج فئات اأخرى باملجتمع الربيطاين.

يتوقع ان ينمو قطاع التاأمني التكافلي يف م�صر )ممتلكات وا�صخا�س( بن�صبة 

يف  التاأمني  اأق�صاط  حجم  ان  وي�صار   2013 عام   %20 و   %15 بني  ما  ترتاوح 

وان  دولر(  مليار   1.4( م�صري  جنيه  مليارات   8 بلغ  قد  امل�صرية  ال�صوق 

400 مليون جنيه  ن�صبة 5 %، مبعدل  التكافلي منها ل تتجاوز  التاأمني  ح�صة 

) 73.5مليون دولر ( ح�صب اإح�صاءات عام 2009 ويذكر ان عدد �صركات 

التاأمني  “بيت  اأولها  كان  �صركات،   9 بلغ  م�صر  يف  العاملة  التكافلي  التاأمني 

 2002 العام  يف  اأن�صئ  الذي  املمتلكات(  على  )تاأمني  ال�صعودي”  امل�صري 

 8 الوقت احلايل دخول  وحتى   2008 العام  منت�صف  بني  ما  الفرتة  و�صهدت 

يطلق  والتي  ال�صخا�س  على  تاأمني  واأخرى  ممتلكات  تاأمني  بني  ما  �صركات 

اخلليجية يف هذه  الموال  روؤو�س  ن�صبة  وان  عائلي(  )تاأمني  عليها يف م�صر 

ال�صركات ل تقل عن  %50.

وو�صل اإجمايل اأق�صاط التاأمني على املمتلكات )تقليدي وتكافلي( يف ال�صوق 

التاأمني  ن�صيب  كان  دولر(  مليون   480( جنيه  مليار   6.2 اىل  امل�صرية 

التكافلي على املمتلكات 521 مليون جنيه )32 مليون دولر ( يف العام 2009 

مقارنة مع مبلغ 1.1 مليار جنيه )312 مليون دولر( بن�صيب 91 مليون جنيه 

)4.3 مليون دولر ( ح�صة التكافلي يف العام 2008 .

نحو 74 مليون دولر اأق�صاط التاأمني التكافلي يف م�رش

�رشكة (Legal & General( الربيطانية 

حت�صل على ترخي�ص يف البحرين وال�رشق الأو�صط



�أخب�ر ت�أمينية حملية وعربية ودولية

84
عدد خا�ص/ 2010

وفقًا ملر�صوم �صدر موؤخرًا يف اجلزائر مت رفع احلد الأدنى لراأ�صمال �صركات التاأمني 

التي متار�س ن�صاط تاأمني الأ�صخا�س ، وتاأمني الأ�صرار اىل 45 مليون دولر.

اأ�صناف  ح�صب  يختلف  التاأمني  �صركات  راأ�صمال  حتديد  ان  على  املر�صوم  ويق�صي 

التاأمني ، وحدد على هذا الأ�صا�س راأ�صمال ال�صركات التي متار�س عمليات التاأمني 

على الأ�صخا�س 15 مليون دولر ، يف حني حدد راأ�صمال �صركات التاأمني على الأ�صرار 

30 مليون دولر.

مليون   70 التاأمني  اإعادة  التي متار�س ح�صريًا عمليات  ال�صركات  اإلزام  وتقرر 

املال  راأ�س  رفع  اإجراء  وياأتي   ، املقبل  الثاين  ت�صرين  تنتهي يف  مهلة  ، يف  دولر 

يف اإطار ال�صعي نحو اإ�صفاء مزيد من الحرتافية واملهنية على املتعاملني مع قطاع 

التاأمني بكل اأنواعه.

واأمهل القانون �صركات التاأمني حتى ت�صرين الثاين لإجراء الف�صل الفعلي بني 

التاأمني على الأ�صخا�س والتاأمني على الأ�صرار ، علمًا باأن التاأمني على الأ�صخا�س 

ل ميثل يف اجلزائر حاليًا �صوى نحو7% من الناجت الجمايل لقطاع التاأمني يف 

اجلزائر مقابل 50% يف عدد من الدول املتطورة ويعزى ال�صبب اىل غياب ثقافة 

التاأمني لدى الفرد اجلزائري ونق�س الوعي بخ�صو�س هذا املنتوج الذي يرتبط 

بالبعد الديني وثقافة التحرمي يف اأذهان اجلزائريني.

و�صرعت �صركات التاأمني اخلم�س اململوكة للقطاع اخلا�س وهي »ال�صركة الدولية 

»تر�صت اجلزائر«  و�صركة  للتاأمينات«  »األيان�س  و�صركة  التاأمني«  واإعادة  للتاأمني 

و�صركة »�صلمة للتاأمني التكافلي« باتخاذ الإجراءات لرفع راأ�صمالها اىل حدود 

45 مليون دولر لي�صمح لها مبزاولة ن�صاط التاأمني على الأ�صرار والتاأمني على 

احلياة .

الهزات  من  وحمايته  التاأمينات يف اجلزائر  قطاع  لتطوير  وتاأتي هذه اخلطوة 

املحتملة وهي املرحلة الثانية التي تعقب اإلزام البنوك برفع راأ�صمالها الأدنى اىل 

ن�صبة م�صاهمة  اأن  2009 ويذكر  الأول  انتهت يف كانون  والتي  130 مليون دولر 

التاأمني من الناجت املحلي الجمايل اجلزائري ل تتجاوز %0.6

تتوقع م�صادر �صركة ميونيخ ري لإعادة التاأمني حتقيق ربح �صايف يزيد على 

التعوي�صات عن  برغم طلبات  العام  مليار دولر( هذا  يورو )2.7  مليـــــاري 

واأ�صارت  اأوروبا  يف  زينتيا  والعا�صفة  ت�صيلي  زلزال  عن  الناجمة  اخل�صارة 

ال�صركة يف بيان بالن�صبة لعام 2011 تتنباأ ميونخ ري بزيادة يف النتائج موؤكدة 

تواجه  مل  حيث   2009 عام  يورو  مليار   2.5 قدره  �صافيًا  ربحًا  حققت  اأنها 

ال�صركة خ�صائر كبرية ناجمة عن كوارث طبيعية بال�صافة اىل اإنتعا�س اأ�صواق 

املال وذكرت ال�صركة التي حتتل املرتبة الأوىل عامليًا يف جمال اإعادة التاأمني 

اإنها تتوقع اأن تبلغ جملة خ�صائرها من الزلزال الذي �صرب ت�صيلي بقوة 8.8 

درجات ومن العا�صفة زينتيا نحو 500 مليون يورو منها 100 مليون يورو هي 

ن�صيب خ�صائر العا�صفة وحدها. 

رغم تكلفة زلزال ت�ضيلي

يف 2010 2.7 مليار دولر الرباح املتوقعة ل� “ميونيخ ري” 

اإلزام �رشكات التاأمني اجلزائرية برفع احلد الأدنى 

لراأ�ص املال اىل 45 مليون دولر
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