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بحــث وزيــر الصناعــة والتجــارة معالــي الدكتــور طــارق الحمــوري 
المشــاكل والتحديــات التــي تواجــه قطــاع التأميــن فــي المملكــة مــن 
خــال اجتمــاع مشــترك عقــد فــي مقــر الــوزارة يــوم الخميــس الموافق 
2019/8/22 وبحضــور عطوفــة الســيد يوســف الشــمالي أميــن عــام 
الــوزارة ومديــر إدارة التأميــن عطوفــة الســيد وائل محاديــن وعطوفة 
محافــظ العاصمــة الدكتــور ســعد شــهاب وبحضــور المهنــدس ماجــد 
ــن  ــركات التامي ــي لش ــاد االردن ــس إدارة االتح ــس مجل ــميرات رئي س
وعــدد مــن الســادة أعضــاء المجلــس ومديــر االتحــاد األســتاذ ماهــر 
الحســين إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الســادة المــدراء العامــون 
لشــركات التأميــن وعــدد مــن رؤســاء مجالــس اإلدارة ونــواب المــدراء 
والذيــن يمثلــون )18( شــركة تأميــن عاملــة فــي المملكــة مــن اصــل 

)24( شــركة.
وتنــاول اإلجتمــاع بحــث أهــم المشــاكل والصعوبــات التــي تعتــرض 
عمــل شــركات التأميــن بشــكل عــام وانخفــاض ربحيــة هــذا القطــاع 
ــه  ــي تواج ــائر الت ــاكل والخس ــه، والمش ــتثمار في ــى االس ــد عل والعائ
منــذ  للمركبــات  اإللزامــي  التأميــن  فــرع  فــي  التأميــن  شــركات 
ــة  ــاج البلطج ــوادث وانته ــال الح ــة بافتع ــنوات المتمثل ــرات الس عش
ــروكات مــن عــدد مــن  ــن وشــراء الك ــى شــركات التأمي ــزاز عل واالبت
المحاميــن ومطالبــة الشــركات بمبالــغ أعلــى مــن الضــرر الحقيقــي، 
عــاوة علــى أهميــة إعــادة النظــر فــي التشــريعات التــي تنظــم آليــة 

ــات. ــي للمركب ــن اإللزام ــل بالتأمي العم
ومــن جانبــه، ثمــن المهنــدس ماجــد ســميرات رئيــس مجلــس ادارة 
االتحــاد خطــوة الــوزارة بالدعــوة لهــذا االجتمــاع لتشــخيص المشــاكل 

والعقبــات التــي تعتــرض عمــل القطــاع وتحد مــن تطوره ومســاهمته 
بشــكل فاعــل فــي االقتصــاد الوطنــي، واعتبــره فرصــة لتبــادل 
األفــكار والمقترحــات والحلــول للنهــوض بهــذا القطــاع وايجــاد حلــول 
عمليــة قابلــة للتطبيــق لحمايــة قطــاع التأميــن الــذي يوفــر الحمايــة 
التأمينيــة والمجتمعيــة للمواطنيــن وتســديد التعويضــات لمســتحقيها 

فــي الوقــت المناســب.
كمــا وأكــد معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة الدكتــور طــارق حمــوري 
وعطوفــة الدكتــور ســعد شــهاب محافــظ العاصمــة على أهميــة قطاع 
التأميــن ودوره فــي االقتصــاد الوطنــي واألمــن المجتمعــي وأكــدا 
ــة  ــر الحماي ــون وتوفي ــق القان ــع تطبي ــة م ــزة الدول ــوف أجه ــى وق عل
لهــذه المؤسســات التــي تشــغل آالف األردنييــن وتقــدم التعويضــات 
ــة األمــن  ــة ومديري ــك التنســيق مــع وزارة الداخلي لمســتحقيها، وكذل
العــام علــى انفــاذ القانــون واتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة بحــق 
ــد بشــكل عــام أو أمــن أي  أي جهــة أو أشــخاص يهــددون أمــن البل

مؤسســة وطنيــة تعمــل علــى خدمــة المواطنيــن.
وفــي نهايــة اإلجتمــاع تــم االتفــاق علــى تكليــف اللجنــة المشــتركة 
المشــكلة مــن وزارة الصناعــة والتجــارة وقطــاع التأميــن بتقديــم 
ــرض  ــي تعت ــات الت ــاكل والتحدي ــات والمش ــول الصعوب ــات ح مقترح
عمــل الشــركات لمناقشــة الحلــول المناســبة لهــا وفتــح خــط اتصــال 
ســاخن مــع األجهــزة الرســمية لــردع أي اعتــداءات علــى أي مــن 
ــة  ــم وخدم ــن أداء مهامه ــوا م ــا ليتمكن ــن أو موظفيه شــركات التأمي
المواطنيــن ودفــع التعويضــات لمســتحقيها ليتمكنــوا مــن االســتمرار 

ــم. ــة أعماله ــم ومواصل بحياته

اجتماع مشرتك بني االتحاد ووزارة الصناعة والتجارة والتموين/ إدارة التأمني

لبحث الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التأمني
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النــدوة العــربيــة

معايري التقارير الدولية رقم)١7( عقد التأمني ورقم )١٦( إدارة عقود االيجار 
وحوكمة تكنولوجيا املعلومات والتأمني ضد حوادث االمن السيرباني

وافتتــح أعمــال النــدوة عطوفــة الســيد 
وزارة  عــام  أميــن  الشــمالي  يوســف 
والتجــارة مندوبــًا عــن وزيــر  الصناعــة 
الدكتــور   معالــي  والتجــارة  الصناعــة 
طــارق الحمــوري ، وقــام بإلقــاء كلمــة 
االفتتــاح التــي اشــار فيهــا الــى أن عمليــة 
إعــداد التقاريــر الماليــة وفقــًا للمعاييــر 
الدوليــة تعتبــر مــن الوظائــف الحاســمة 
للمنشــآت  الفعــال  األداء  تحقيــق  فــي 
ــم  ــة تقدي ــا أن عملي ــا، كم ــة أنواعه بكاف
التقاريــر الماليــة علــى نحــو ســليم لــه 
الفعــال  التنفيــذ  تحقيــق  فــي  أهميــة 
تحقيــق  وفــي  المســتقبلية  للبرامــج 
نشــاط  أي  فــي  المتوفــرة  المــوارد  فــي  المســاءلة  علــى  القــدرة 
اقتصــادي، واضــاف الشــمالي أن الــوزارة ومــن خــال إدارة التأميــن، 
المعاييــر  علــى  والتحديثــات  اإلصــدارات  آخــر  بمراجعــة  تقــوم 

التأميــن  شــركات  وتوجيــه  الماليــة،  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة، 
لالتــزام بتطبيــق تلــك المعاييــر، وذلــك لمواكبــة آخــر التطــورات 
الدوليــة. المحاســبية  المعاييــر  علــى  والتعديــات   والمســتجدات 
وأضــاف الشــمالي فــي كلمتــه أن تطبيــق تلــك المعاييــر الدوليــة 
ــركات  ــدى الش ــفافية ل ــتوى الش ــزز مس ــة، يع ــر المالي ــداد التقاري إلع
التأميــن  قطــاع  تطــور  فــي  يســاهم  كمــا  مصداقيتهــا،  وزيــادة 
ككل،  الوطنــي  االقتصــاد  علــى  ينعكــس  والــذي  المملكــة،  فــي 
مــن  األمــوال  ورؤوس  االســتثمارات  جــذب  خــال  مــن  وذلــك 
الخــارج وتحســين صــورة المملكــة وتعزيــز مكانتهــا، مــن خــال 
الفضلــى. الدوليــة  والممارســات  التطبيقــات  بأحــدث   التزامهــا 

وأشــار إلــى أن عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة، 
تعتبــر مــن الوظائــف الحاســمة فــي تحقيــق األداء الفعــال للمنشــآت 
بكافــة أنواعهــا، كمــا أن عمليــة تقديمهــا علــى نحــو ســليم، لــه أهمية 
فــي تحقيــق التنفيــذ الفعــال للبرامج المســتقبلية، وفــي تحقيق القدرة 
ــادي. ــاط اقتص ــي أي نش ــرة ف ــوارد المتوف ــي الم ــاءلة ف ــى المس  عل

وأضــاف الشــمالي أن عقــد هــذه النــدوة المهمــة يأتــي لتناقــش محاور 

ــر  ــة »معايي ــدوة العربي ــغ  االردن الن ــت ويون ــركة إرنس ــع ش ــاون م ــن وبالتع ــركات التأمي ــي لش ــاد االردن ــم االتح نظ
التقاريــر الدوليــة رقــم)١7( عقــد التأميــن ورقــم )١٦( إدارة عقــود االيجــار وحوكمــة تكنولوجيــا المعلومــات والتاميــن 
ضــد حــوادث االمــن الســيبراني »  علــى مــدار يوميــن خــال الفتــرة مــا بيــن 25 – 2٦ أيلــول )ســبتمبر( 20١9 فــي فنــدق 

ــال – عمــان . االنتركونتننت
وشــارك فــي هــذه النــدوة مــا يقــارب )200( شــخص مــن العامليــن فــي جميــع شــركات التأميــن العاملــة فــي المملكــة 
ــي ومدققــي الحســابات  ــق الداخل ــن ومــدراء التدقي ــن عــن )24( شــركة عضــو فــي االتحــاد مــن المــدراء الماليي ممثلي
والعامليــن فــي دوائــر تكنولوجيــا ونظــم المعلومــات، وأيضــا مشــاركة واســعه مــن البنــك المركــزي األردنــي والجهــة 
االشــرافية والرقابيــة علــى قطــاع التأميــن، إدارة التأميــن فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن، وكذلــك بمشــاركة 
ــة  ــوك االردني ــن والبن ــراء واالكتواريي ــن والخب ــادة التأمي ــن وإع ــن مــن وســطاء التأمي مــن شــركاء الخدمــة فــي التأمي
وادارة المخاطــر التأمينيــة، والعديــد مــن المشــاركين مــن المؤسســات المحليــة ذات العاقــة باالضافــة الــى مشــاركين 

مــن أربعــة دول عربيــة شــقيقة وهــي مصــر، العــراق، فلســطين ولبنــان .

السيد يوسف الشاميل
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غايــة فــي األهميــة، لقطــاع التأميــن والشــركات العاملــة فيــه، خصوصــا 
ــي رقــم )17( )عقــود  ــار المحاســبي الدول ــق المعي ــق بتطبي ــا يتعل فيم
التأمين(، والذي ســيؤدي إلى إحداث تغييرات )مالية وتشــغيلية( جذرية 
علــى حســابات، وبيانــات وأنظمــة المعلومــات، وعلــى طريقــة عــرض 
البيانــات الماليــة لشــركات التأميــن، ممــا يســتوجب التحضيــر للمرحلــة 
القادمــة التــي ُتلــزم الشــركات، بتطبيــق هــذه المعاييــر ومســاعدتها في 
االســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال، لضمــان 
التطبيــق الصحيــح واألمثــل لهــذه المعاييــر، والــذي ســيصبح نافــذا 
ــارا مــن مطلــع شــهر كانــون الثانــي مــن العــام 2022.  للتطبيــق اعتب
وأشــار أنــه ســيتم التطــرق إلــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 
اعتبــارا  التطبيــق،  نافــذ  أصبــح  والــذي  اإليجــار(،  )عقــود   )16(
مــن بدايــة 2019، وفــي هــذا المعيــار المحاســبي، ســيتم تغييــر 
الطريقــة التــي تســجل فيهــا الشــركات عقــود اإليجــار، وســيكون 
الماليــة. البيانــات  إعــداد  علــى  مهمــة  آثــار  التغييــرات   لهــذه 

وبيــن الشــمالي، أن حوكمــة تكنولوجيــا المعلومــات تعتبــر جــزًء  مكمــا 
لحوكمــة الشــركات، وتهــدف إلى اســتخدام موارد تكنولوجيــا المعلومات 
بكفاءة وفاعلية، وبشــكل اســتراتيجي، وذلك لتحقيق المهام التنظيمية 
وتحقيــق المنافســة الفعالــة، والتــي تحظــى باهتمــام بالــغ علــى 
ــة  ــة والتشــريعية، وجهــات اإلشــراف والرقاب كافــة المســتويات الحكومي
ومؤسســات األعمــال علــى حــد ســواء، وذلك نظــرًا للمنافــع والمزايا التى 
تحققهــا علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي والوحــدات االقتصاديــة نتيجــة 
لتطبيــق معاييــر ومبــادئ الحوكمة الجيــدة. وأكد أن العالم يشــهد تزايدا 
كبيــرا فــي حجم وتعقيدات الهجمات الســيبرانية، التي تســتهدف مختلف 
الــدول، وفــي حــال نجاحهــا ال قــدر اهلل يمكــن أن ينتــج عنهــا عواقــب 
كبيــرة ومباشــرة علــى المؤسســة، مــن خــال الخســائر الماليــة وانقطــاع 
ــمعة. ــرار بالس ــرة كاإلض ــر المباش ــف غي ــن التكالي ــك ع ــال، ناهي  األعم

وأشــار الشــمالي إلى أن دور شــركات التأمين اليوم يأتي لتوفير الحماية 
ــة الازمــة ألمــن المعلومــات أو مخاطــر الهجمــات الســيبرانية،  التأميني
حيــث أن إدارة التعامــل مــع المخاطــر الســيبرانية مــن خــال التأميــن، 
هــي مفهــوم حديــث نســبيا، ومــع ذلــك يتوقــع أن ينمــو بشــكل مطــرد 
خــال الوقــت مــع زيــادة اهتمــام المؤسســات بالتأميــن مــن المخاطــر 
الســيبرانية التــي تواجههــا، باإلضافــة إلــى تزايــد أعــداد شــركات التأمين 

التــي تســعى لاكتتــاب بهــذا النــوع مــن التأميــن المتخصــص.
بــدوره قــال رئيــس االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن  المهنــدس 
ماجــد ســميرات مــن خــال الكلمــة التــي قــام بإلقائهــا ضمــن حفــل  
االفتتــاح، أن عقــد هــذه النــدوة االســتباقية لموعــد تطبيــق المعاييــر 
الدوليــة علــى مختلــف القطاعــات الماليــة، ومنهــا قطــاع التأميــن فــي 
ضــوء وعــي االتحــاد واســتعداداتنا المبكــرة كقطــاع لفهــم متطلبــات 

فهمهــا. علــى  والعمــل  المعاييــر   هــذه 
وأكــد ســميرات، علــى حــرص االتحــاد عنــد 
صياغــة محاور النــدوة أن تناقش متطلبات 
ــة  ــي األهمي ــة ف ــا غاي ــر كونه هــذه المعايي
ــه،  ــة في ــن والشــركات العامل لقطــاع التأمي
إضافــة إلــى االهتمــام مــن الجهــات الرقابية 
بتطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة علــى 
القطاعــات الماليــة بشــكل عــام، وشــركات 
ــن بشــكل خــاص، ضمــن االجــراءات  التأمي
الرقابيــة لضمــان المــاءة الماليــة لشــركات 
التأميــن وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
المســتقبلية، وانســجامًا مــع توجهــات مجلس 
إدارة اإلتحــاد بصفتــه ممثــا لقطــاع التأميــن 
ــق  ــن بتطبي ــركات التأمي ــزم ش ــي تل ــة الت ــة القادم ــر للمرحل للتحضي
ــرات والتجــارب  ــر ومســاعدتها فــي االســتفادة مــن الخب هــذه المعايي
العربيــة والعالميــة، بهــذا الخصــوص لضمــان التطبيــق الصحيــح لهــذه 
المعاييــر، ولتبــادل الخبــرات خــال هــذا اللقــاء كــون كثيــر مــن الزمــاء 
ــق  ــر للتطبي ــه فــي التحضي ــأس ب ــوا شــوطا ال ب ــد قطع والشــركات ق

علــى ارض الواقــع.
ــركة  ــي ش ــريك ف ــو ش ــي وه ــد الكرك ــيد محم ــعادة الس ــام س ــا ق كم
ــي  ــام ف ــث ق ــاح، حي ــل االفتت ــي حف ــة ف ــاء كلم ــغ بإلق ــت ويون أرنس
بدايــة الكلمــة بتقديــم الشــكر الجزيــل لمعالــي وزيــر الصناعــة والتجارة  
معالــي الدكتــور طــارق الحمــوري واالميــن العام للوزارة الســيد يوســف 

الشــمالي علــى رعايتهــم للنــدوة، كمــا قــدم 
الشــكر لــكا مــن المهنــدس ماجــد ســميرات 
رئيــس االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن 
االتحــاد  الحســين مديــر  واالســتاذ ماهــر 
يتعلــق  فيمــا  االســتجابة  ســرعة  علــى 
بعقــد تلــك النــدوة، واثنــى علــى مقــدار 
حرصهــم علــى نشــر الوعــي والثقافــة لكافة 
شــركات التأميــن، كمــا قــد رحــب بالحضــور 
الكبيــر والــذي يشــكل مســؤولية كبيــرة 
ــر  ــي نش ــة ف ــات المختص ــق الجه ــى عات عل
الوعــي المحاســبي فــي ضــوء التطــورات 
والتعقيــدات المحاســبية التــي اصحبــت االن 

ــن الشــركات. ــد م ــه العدي تواجه

 السيد محمد الكريك

املهندس ماجد سمريات
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ــر  ــى المعايي ــة عل كمــا قــام خــال كلمتــه بضــرب العديــد مــن االمثل
الجديــدة وتأثيراتهــا الجوهريــة علــى شــكل التقاريــر الماليــة مــن 
ضمنهــا المعيــار رقــم )9( المطبــق مــن 2018/1/1، والمعيــار رقــم 
ــن  ــث تبي ــة حي ــة االردني ــال عــن الملكي ــام بإعطــاء مث ــث ق )16( حي
وجــود زيــادة فــي حجــم الموجــودات والمطلوبــات بمــا يتجــاوز )400( 
ــف  ــة مختل ــر المالي ــح شــكل التقاري ــه اصب ــاء علي ــار ،وبن ــون دين ملي
االحيــان  بعــض  فــي  تتطلــب  المعاييــر  وذلــك ألن هــذه  تمامــا، 
تعديــات علــى عقــد التأســيس باالضافــة الــى النظــام الداخلــي 
ــار رقــم )16(  للشــركات، ومــن ثــم اعطــى مثــاال عــن االتحــاد ومعي
مــن حيــث االلتــزام المتعلــق بااليجــارات حيــث يشــكل هــذا االلتــزام 
ــد  ــركة ، عق ــة الش ــاب مديوني ــا بحس ــة، واذا قمن ــن المديوني ــزء م ج
االلتــزام يلــزم عقــد تأســيس الشــركات بنســبة محــددة مــن المديونية 
ــا  ــود التأســيس فيم ــى عق ــل عل ــراء تعدي ــب اج ،وهــذا الشــيء يتطل
ــار  ــر هــذا المعي ــار رقــم )17( حيــث يعتب يتعلــق بالشــركات، امــا معي
حديــث وســوف يغيــر طريقــة المعالجــة المحاســبية فــي التأميــن 
والــذي اســتغرق اعــداده مــا يتجــاوز )15( ســنة، وإلدارة المخاطــر دور 
كبيــر فــي تحديــد حجــم المخصصــات حيــث تــم مشــاهدة ذلــك فــي 
معيــار رقــم )9( ولكــن المعيــار رقــم )17( ســوف يكــون أكثــر تعقيــدًا 
وذلــك ألن كل عقــد تأميــن ســوف تتــم مراجعتــه وتحديــد المخاطــر 
ــه ،وهــذا فــي طبيعــة  المتعلقــة بــه، ووضــع المخصصــات الازمــة ل
الحــال يتطلــب وضــع انظمــة ،األمــر الــذي ســوف يكــون مكلفــًا مــن 
ــل  ــن قب ــار م ــق هــذا المعي ــم تطبي ــن ث ــة ،وم نواحــي شــراء االنظم
الكفــاءات البشــرية المطلوبــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر، 
ــال  ــن خ ــس االدارة م ــى مجل ــف عل ــون مكل ــوف يك ــذي س ــر ال األم
الحوكمــة المتعلقــة بتطبيــق هــذا المعيــار ، وفــي آخــر الكلمــة تقــدم 
الســيد محمــد الكركــي بالشــكر الجزيــل مــرة اخــرى للمهنــدس ماجــد 
ســميرات رئيــس االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن ومديــر االتحــاد 

االســتاذ ماهــر الحســين علــى االهتمــام الحثيــث مــن حيــث التعــاون 
الجيــد والتنســيق المتكامــل مــع كافــة الجهــات لتنظيــم هــذه النــدوة 

ــع. ــق للجمي ــا التوفي متمني
وعقــب االفتتــاح قامــت  مجموعــة مخضرمــة وذات خبــرة واســعة مــن 
المحاضريــن بإلقــاء المحاضــرات ضمــن جلســات حواريــة مفتوحــة 

علــى مــدار يوميــن مــن انعقــاد النــدوة. 
وحاضــر فــي اليــوم االول يــوم االربعــاء 2019/9/25 مــن النــدوة كل 
مــن الســيد بــال قمــر والســيد عاصــف نقيشــة والســيد هيثــم زريقــي 

مــن شــركة ارنســت ويونــغ.
ــة  ــذه الجلس ــال ه ــتها خ ــم مناقش ــي ت ــع الت ــرز المواضي ــت اب وكان
بعقــود  المتعلــق  المحاســبي رقــم )17(  المعيــار  الحواريــة شــرح 
ــات  ــن وشــرح اهــم متطلب ــا بعمــل شــركات التأمي ــن وارتباطه التأمي
ــن  ــة لشــركات التأمي ــم المالي ــى القوائ ــار وانعكاســاته عل هــذا المعي
وأهــم األمــور التــي ســيتناولها هــذا المعيــار وتطبيقــات عمليــة 
ــق  ــواري فــي تطبي ــي رقــم 17 ودور االكت ــار المحاســبي الدول للمعي

المعيــار المحاســبي رقــم 17 المتعلــق بعقــود التأميــن.
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فيمــا تناولــت جلســات اليــوم الثانــي مــن النــدوة المنعقــدة يــوم 
الخميــس الموافــق2019/9/26 والتــي حاضــر فيهــا كل مــن الســيد 
عمــر حلــوم والســيد هيثــم زريقــي مــن شــركة ارنســت ويونــغ االردن 
شــرح المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 حيــث تــم تســليط الضــوء 
علــى أهــم مــا جــاء فــي هــذا المعيــار وبنــود القوائــم الماليــة التــي 
ســتتأثر بهــذا المعيــار وتطبيقــات وحــاالت عمليــة علــى المعيــار 

ــم 16 ــبي رق المحاس

املهندس ماجد سمريات الثاين عىل اليمني  يكرم املحارضين يف الجلسة االوىل من الندوة

فريق عمل االتحاد األردين لرشكات التأمني يتوسطهم االستاذ ماهر الحسني مدير االتحاد



أخـئــار اقتـتــاد

6(آب-أغطعل/ ٢٠١٩)الظحرة ا�لضاروظغئ رصط ٣

فيمــا تناولــت الجلســة الرابعــة واألخيــرة مــن النــدوة التــي حاضــر فيهــا 
الســيد نــادر قاحــوش مــن البنــك المركــزي االردنــي موضــوع  حــوادث 
األمــن الســيبراني فــي التعامات اإللكترونيــة واطار وتشــريعات حاكمية 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي األردن  مــن خــال دراســة حالــة وتطبيقات 

. عملية
وبعــد االنتهــاء مــن تغطيــة كافــة محــاور النــدوة ضمــن البرنامــج 
ــاش  ــوار والنق ــال للح ــح مج ــم فت ــد ت ــن ،فق ــدار يومي ــى م ــرر عل المق
مــع المشــاركين ضمــن جلســة حواريــة لتبــادل اآلراء والــرد علــى 
االستفســارات، وتــم دعــوة جميــع الحضــور لتناول طعــام الغــداء بدعوة 

مــن شــركة إرنســت ويونــغ – االردن.
فــي الختــام فقــد تــم تكريــم المشــاركين وتوزيــع شــهادات المشــاركة 
عليهــم  وتقديــم هدايــا تذكاريــة من  المهنــدس ماجد ســميرات رئيس 

االتحــاد االردنــي لشــركات التاميــن للســادة المحاضريــن فــي النــدوة. 
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عقــد االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن البرنامــج التدريبــي )الحوكمــة، 
االمتثــال، إدارة المخاطــر( وذلــك  خال الفترة من يوم األحــد 2019/6/30 

ولغايــة يــوم االثنيــن 2019/7/1 بواقــع )12( ســاعة تدريبيــة.
البرنامــج  محــاور  بتغطيــة  قــام  حيــث 
الهيجــاء  أبــو  عدنــان  الســيد  التدريبــي 
المديــر التنفيــذي لدائــرة إدارة المخاطــر 
المؤسســية فــي شــركة الشــرق العربــي 
للتأميــن gig  والــذي يتمتــع بمؤهــات 
ــي هــذا  ــزة ف ــة متمي ــرة عملي ــة وخب علمي
إلــى حصولــه علــى  المجــال باإلضافــة 
عــدة جوائــز كأفضــل مديــر مخاطــر علــى 

المنطقــة. مســتوى 
 )13( البرنامــج  هــذا  فــي  شــارك  وقــد 
تأميــن  شــركات  ســتة  مــن  مشــاركا 
ــرق  ــركة الش ــن، ش ــى للتأمي ــوليدريتي األول ــركة س ــي )ش ــة ه محلي
العربيــة  للتأميــن، المجموعــة  القــدس  للتأميــن، شــركة  األوســط 
ــة  ــن( إضاف ــة للتأمي ــة االردني ــة العربي ــن، المجموع ــة للتأمي األوروبي
ــطيني  ــال الفلس ــوق رأس الم ــة س ــن هيئ ــن م ــاركين اثني ــى مش ال
ومشــاركة مــن الســوق الســوري باإلضافــة الــى مشــارك مــن االتحــاد 

االردنــي لشــركات التأميــن.
وخــال البرنامــج التدريبــي تــم تعريــف المشــاركين بــإدارة المخاطــر، 
ــم المخاطــر، األدوار والمســؤوليات فــي إدارة  ــواع المخاطــر، تقيي وأن
ــط المخاطــر، المخاطــر التشــغيلية،  ــة المخاطــر، ضواب المخاطــر، ثقاف

ــة إدارة  ــر، عملي ــار إدارة المخاط ــر، إط ــجل المخاط ــداد س ــة إع ورش
إطــار  المخاطــر،  إدارة  بخصــوص  والتواصــل  التدريــب  المخاطــر، 
النزعــه بالمخاطــرة، التأميــن ونقــل المخاطــر، تقييــم الضوابــط، 
تقاريــر المخاطــر، وكذلــك تــم تعريــف المشــاركين بمفهــوم الحوكمــة، 
ونشــاط  والمســاهمين  المؤسســية،  الحاكميــة  عــن  ومقدمــة 
المجلــس،  عــن  المنبثقــة  اللجــان  اإلدارة،  مجالــس  المســاهمين، 
ــال،  ــات العمــل، وعــن موضــوع االمتث نمــاذج مــن الحوكمــة، أخاقي
وعناصــر برنامــج االمتثــال الفعــال، تقييــم مخاطــر االمتثــال، التقويــم 
الخــاص باالمتثــال،FATCA )قانــون االمتثــال لحســاب الضرائــب 
األجنبيــة(، GDPRالنظــام العــام لحمايــة البيانــات، غســيل األمــوال، 

أدوار ومســؤوليات وظيفــة االمتثــال، عــدم االمتثــال وآثــاره.

برنامج تدريبي على مستوى عربي ناقش

)الحوكمــة، االمتثــال وإدارة املخــاطــر(
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ــادئ  ــي بعنوان»أســس ومب ــج تدريب ــاد برنام ــر االتح ــي مق ــد ف عق
التأميــن وتطبيقاتهــا علــى مختلــف فــروع التأمين«للفتــرة مــن يــوم 
االربعــاء الموافــق 2019/7/17 ولغايــة يــوم الخميــس الموافــق 
ــة لمــدة )يوميــن( بمعــدل  2019/7/18 بواقــع)12( ســاعة تدريبي

ــًا. ــة يومي )6( ســاعات تدريبي
ــيد  ــج الس ــاور البرنام ــة مح ــام بتغطي وق
وليــد القططــي والــذي يتمتــع بمؤهــات 
فــي  متميــزة  عمليــة  وخبــرة  علميــة 
ــًا منصــب  ــن، ويشــغل حالي ــال التأمي مج
الفنيــة  للشــؤون  العــام  المديــر  نائــب 
فــي شــركة المجموعــة العربيــة األردنيــة 
ــر  ــب مدي ــابقًا منص ــغل س ــن، وش للتأمي
الدولــي  العربــي  االتحــاد  شــركة  عــام 
خبــرة  ولديــه  عاميــن  لمــدة  للتأميــن 
تزيــد عــن )23( عامــا فــي مختلــف فــروع 
التأميــن وفــرع  تأميــن الســيارات بشــكل 
خــاص، وهــو أيضــًا حاصــل علــى عــدد مــن الشــهادات المهنيــة فــي 

التأميــن مــن معهــد البحريــن للدراســات الماليــة والمصرفيــة. 
ــدأ  ــادئ التأميــن؛ مب ــى تعريــف المشــاركين بمب وهــدف البرنامــج ال
المصلحــة التأمينيــة، مبــدأ منتهــى حســن النيــة، مبــدأ الســبب 
المباشــر، مبــدأ التعويــض، مبــدأ المشــاركة، مبــدأ الحلــول فــي 

حيــث  مــن  المختلفــة  التأميــن  فــروع  علــى  تطبيقــات  الحقــوق، 
التأميــن  التأميــن والتغطيــات والشــروط وبعــض أنــواع  مبــادئ 

وإجــراءات التعويــض فيهــا وربطهــا مــع مبــادئ التأميــن.
ويشــار إلــى أن هــذا البرنامــج أعــد خصيصــًا لمنتســبي شــركات 
التأميــن  العامليــن فــي مجــال  التأميــن االردنيــة والعربيــة مــن 
ــطاء ووكاء  ــن، وس ــادة التأمي ــن وإع ــر التأمي ــي دوائ ــن ف والعاملي
الممارســون  المحامــون  المعتمــدون،  الخســائر  مســوو  التأميــن، 
لديهــا عاقــات  التــي  الكبــرى  االقتصاديــة  المؤسســات  للمهنــة، 
تأمينيــة مــع شــركات التأميــن، المهتمــون  بالتأميــن مــن القطاعيــن 
العــام والخــاص او الذيــن لــم يســبق لهــم المشــاركة فــي مثــل هــذا 

ــن. ــال التأمي ــي مج ــل ف ــم للعم ــج لتأهيله البرنام
شــركات  مــن  مشــاركًا   )12( التدريبــي  البرنامــج  فــي  وشــارك 
شــركة  للتأميــن،  العــرب  الضامنــون  )شــركة  المحليــة  التأميــن 
ســوليدرتي – األولــى للتأميــن، شــركة اإلتحــاد العربــي الدولــي 
للتأميــن، المجموعــة العربيــة االردنيــة للتأميــن، المجموعــة العربيــة 
االوروبيــة للتأميــن( باإلضافــة الــى االســواق التأمينيــة العربيــة 
خاصــة الفلســطينية )شــركة التأميــن الوطنيــة( والمصريــة )شــركة 
الدلتــا للتأميــن( والمؤسســات اإلقتصاديــة الكبــرى بالمملكــة ممثلــة 
بالبنــك المركــزي األردنــي ومختلــف القطاعــات األخــرى ذات العاقــة 

بأعمــال التأميــن.

عقد برنامج تدريبي على مستوى عربي

 »أسس ومبادئ التأمني وتطبيقاتها على مختلف فروع التأمني«
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بمشــاركة عربيــة واســعة مــن فلســطين والعــراق ومصــر ،عقــد 
االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن علــى مــدار يوميــن برنامــج 
ــات  ــعير، التغطي ــاب، التس ــي« )االكتت ــن الطب ــي بعنوان»التأمي تدريب
وإدارة التأميــن الطبــي( للفتــرة مــن يــوم األحــد 2019/8/4 ولغايــة 

يــوم األثنيــن 8/5/ 2019 بواقــع ) 12( ســاعة تدريبيــة.
وقــد قــام الســيد زكريــا عمــار بإلقــاء المحاضــرات فــي البرنامــج 
التدريبــي والــذي يعمــل حاليــًا  نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجنــة 
مســاعد  والصحــي-  الحيــاة  تأمينــات 
ــي  ــاة والطب ــات الحي ــام لتأمين ــر الع المدي
للتأميــن  األوســط  الشــرق  شــركة  فــي 
ــن  ــى شــهادة )ACII( م وهــو  حاصــل عل
لنــدن  فــي  القانونــي  التأميــن  معهــد 
اكتتــاب  )متخصــص   CUS وشــهادة 
 Genre Business School  طبــي( مــن
ولديــه  معتمــد  محاضــر  المانيــا،  فــي 
العديــد مــن االبحــاث فــي مجــال التأميــن 
فيمــا غطــى محــاور البرنامــج فــي اليــوم 
رئيــس  الباتــع   نذيــر  الدكتــور  الثانــي 
إلدارة  مديكســا  شــركة  إدارة  مجلــس 
أعمــال التأميــن الطبــي والــذي يتمتــع 
بمؤهــات علميــة وخبــرة عمليــة متميــزة 
فــي مجــال التأميــن الطبــي وإدارة اعمــال 

التأميــن.
عديــدة  محــاور  البرنامــج  وتنــاول 
حيــث  الطبــي،  بالتأميــن  عاقــة  ذات 
هــدف البرنامــج التدريبــي إلــى تعريــف 
الطبــي  »التأميــن  بمبــادئ  المشــاركين 
وتطبيقــات  والتعويضــات  )اإلكتتــاب 

عمليــة(« والجهــات المقدمــة للخدمــات الطبيــة، شــرح لعقــود التأميــن 
الطبــي )شــروطه وأبــرز تغطياتــه واســتثناءاته( أســس التســعير مــن 
ــة  ــي، وآلي ــن الطب ــي التأمي ــة ف ــة والفردي ــود الجماعي ــاب للعق اإلكتت
تســوية تعويضــات التأميــن الطبــي والمســتندات المطلوبــة وإعــادة 
التأميــن الطبــي وتســويقه وكذلــك التعريــف بشــركات إدارة أعمــال 
التأميــن الطبــي فــي ضــوء التشــريعات المنظمــة لعملهــا وآليــة التعاقد 
ــي /  ــن الطب ــات التأمي ــي حــل مطالب ــع هــذه الشــركات ودورهــا ف م
الصحــي باإلضافــة الــى تعريــف المشــاركين بــاإلدارة اإللكترونيــة 
ــي  ــي / الطب ــن الصح ــود التأمي ــع عق ــي وبي ــي/ الطب ــن الصح للتأمي
ــم الخدمــات  ــات وتقدي ــط النفق ــة لضب ــة االلكتروني ــًا والرقاب الكتروني
مطالبــات  خــال  مــن  الطبيــة  الجهــات  لــدى  المؤمــن  للمريــض 
طبيــة الكترونيــة والتدقيــق االلكترونــي للمطالبــات وخلــق ملــف 
فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  واســتخدام  مركــزي  الكترونــي  طبــي 
ــة، والتســديد اإللكترونــي للمســتحقات الماليــة  إدارة الخدمــات الطبي

للجهــات الطبيــة.
البرنامــج )31 ( مشــارك  بضمنهــم )12( مشــارك  وشــارك فــي 
العربــي  االتحــاد  )شــركة  المحليــة وهــي   التأميــن  مــن شــركات 
للتأميــن، شــركة  العربيــة األردنيــة  المجموعــة  للتأميــن،  الدولــي 
ــون  ــركة الضامن ــن وش ــط للتأمي ــرق األوس ــركة الش ــا للتأمين،ش دلت
العــرب للتأميــن والشــركة المتحــدة للتأميــن وشــركة الشــرق العربــي 
للتأميــن )gig( اضافــة إلــى مشــاركين مــن شــركة تمكيــن  والتأميــن 
الوطنيــة فــي فلســطين و)4( مشــاركين مــن العــراق مــن شــركة آســيا 
للتأميــن وشــركة ســتاركار للتأميــن وشــركة الشــرق األوســط للتأميــن  
باإلضافــة الــى مشــاركين مــن شــركة الدلتــا للتأميــن مــن جمهوريــة 
مصــر العربيــة وعــدد مــن المشــاركين مــن جهــات محليــة أخــرى مثــل 
شــركة مديكســا للتأميــن االردنيــة إلدارة أعمــال التأميــن الطبــي 
المركــزي  والبنــك  االردن  ومستشــفى  التخصصــي  والمستشــفى 
ــفن. ــة إلدارة الس ــركة العربي ــتقال والش ــفى اإلس ــي ومستش االردن

برنامج تدريبي على مستوى عربي
»التــأميــن الطبــي«

)االكتتاب، التسعري، التغطيات وإدارة التأمني الطبي(
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مركــز  مــع  بالتعــاون  التأميــن  لشــركات  االردنــي  االتحــاد   عقــد 
للتدريــب واإلستشــارات وحلــول األعمــال ورشــة  LINKS صــات 
ــوان »ســلوك النجــاح« Winning Attitude يــوم الخميــس  عمــل بعن

الموافــق 2019/8/22 فــي مقــر االتحــاد. 
وشــارك فــي ورشــة العمــل )10( مشــاركين مــن شــركات التأميــن 
ــة - االردن، شــركة  ــة العربي ــن العام ــة وهــي )شــركة التأمي االردني
ــة،  ــن الوطني ــتأمين، شــركة التأمي ــة للـ ــة االوروبي المجموعــة العربي
ــال  ــر االعم ــر تطوي ــن دوائ ــن( م ــى للتأمي ــوليدريتي االول ــركة س ش
ــن فــي  ــرة التســويق والمبيعــات ومــن العاملي وخدمــة العمــاء ودائ
الدوائــر الفنيــة مثــل دائــرة التأمينــات العامــة والحريــق ودائــرة 
االردنــي  االتحــاد  مــن  مشــارك  الــى  باإلضافــة  التأميــن  إعــادة 

لشــركات التأميــن.
جلســات  محــاور  بتغطيــة  قــام  وقــد 
الخطيــب  مــراد  الســيد  العمــل  ورشــة 
وهــو مــدرب معتمــد مــن مركــز لينكــس 
ــول  ــب واإلستشــارات، وحل صــات للتدري
األعمــال، والــذي يعمــل حاليــا مديــر األياتا 
لمنطقــة بــاد الشــام والشــرق األدنــى 
 )CMA( معتمــد  إداري  محاســب  وهــو 
ــن  ــبين اإلداريي ــد المحاس ــل معه ــن قب م
بكالوريــوس  علــى  وحاصــل   )IMA(

العلــوم التطبيقيــة فــي المحاســبة، أيًضــا خبيــر معتمــد فــي إدارة 
الطيــران )AVMP( مــن جامعــة ســتانفورد و IATA باالضافــة الــى 
خبرتــه الواســعة فــي الــذكاء الثقافــي، إدارة األفــراد، مهــارات الضغــط 

التقديمــي. والعــرض  والدعــوة 
ــا،  ــي عالمن ــا ف ــي نواجهه ــاكل الت ــل المش ــة العم ــت ورش ــد تناول وق
ــدرات  ــرة، الق ــم، الخب ــة العل ــاكل وعاطفي ــة والمش ــات الحقيقي العقب
والمهــارات الضروريــة باالضافــة الــى مقارنــة حديــث وســلوك النجــاح 
بحديــث وســلوك الفشــل أيضــا أنــواع األداء وضمانــات النجــاح فــي 

ــة بالنفــس وتحســين األداء.  ــاء الثق العمــل، بن

ورشـــة عـمـــل 

Winning Attitude »سلـــوك النجـــاح«
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ــن البحــري  ــوان التأمي ــاً بعن عقــد االتحــاد فــي مقــره برنامجــًا تدريبي
ــن  ــرة م ــك للفت ــات( وذل ــات- التعويض ــروط - التغطي ــق- الش )الوثائ
يــوم األحــد 2019/8/25 ولغايــة يــوم االثنيــن 2019/8/26 بواقــع 

)12( ســاعة تدريبيــة. 
ــة مســاعد  ــة محــاور البرنامــج الســيد عــودة أبودي ــام بتغطي ــد ق وق
المديــر العــام للتأميــن البحــري والطيــران 
فــي شــركة الشــرق االوســط للتاميــن 
للجنــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ورئيــس 
للتاميــن البحــري فــي االتحــاد االردنــي 
ــيد  ــع الس ــث يتمت ــن، حي ــركات التأمي لش
ــد عــن  ــة واســعة تزي ــرة عملي عــوده بخب
15 عامــا« فــي التأميــن، وهــو مؤمــن 
درجــة  علــى  حاصــل  قانونــي  مهنــي 
الزمالــة  وشــهادة   ”ACII“ المشــاركة 
ــن  ــد التأمي ــن معه ــن  FCIIم ــي التأمي ف

بلنــدن. القانونــي 

وشــارك فــي البرنامــج )16( مشــاركاً مــن ســبع شــركات تأميــن محلية 
هــي )شــركة االردن الدوليــة للتأميــن )نيوتن(، شــركة االتحــاد العربي 
الدولــي للتاميــن، الشــركة المتحــدة للتأميــن، شــركة الشــرق االوســط 
للتأميــن، المجموعــة العربيــة االردنيــة للتأميــن، شــركة القــدس 
للتأميــن، شــركة التأميــن االردنيــة( اضافــة الــى مشــارك مــن الشــركة 
العربيــة إلدارة الســفن ومشــاركة مــن ثاثــة بنــوك عاملــة فــي 
ــاري  ــك التج ــي، البن ــي الكويت ــك االردن ــي وهــي )البن الســوق االردن

ــة )األردن((. ــة المصرفي االردنــي، بنــك المؤسســة العربي
وخــال البرنامــج التدريبــي تــم تعريــف المشــاركين بتاريــخ التأميــن 
البحــري ســوق لويــدز- التجــارة العالميــة )االســتيراد والتصديــر- عقــود 
البيــع الدوليــة( وموضــوع نقــل الــركاب والبضائــع وخصائــص األنــواع 
التأميــن  لتعريــف هيئــات ســوق  الســفن، إضافــة  الرئيســية مــن 
البحــري، وعقــد التأميــن البحــري ومبادئــه القانونيــة، وأنــواع وثائــق 
التأميــن البحــري ووثائــق وشــروط تأميــن البضائــع ؛االســتثناءات 
والشــروط االكتتــاب والتســعير مــن خــال حــاالت دراســية، وكيفيــة 

تســوية التعويضــات مــن خــال حــاالت عمليــة وتطبيقيــة.

برنامج التــأميــن البحــري

)الوثائق- الشروط - التغطيات- التعويضات(
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برنامجــًا  مقــره  فــي  التأميــن  لشــركات  االردنــي  االتحــاد  عقــد 
ــف السياســي«  ــن العن ــوان »تامي ــي بعن ــى مســتوى عرب ــًا عل تدريبي
ــاء  ــوم االربع ــن ي ــرة م ــك للفت Political Violence Insurance وذل
بواقــع )12(  الخميــس 2019/8/29  يــوم  2019/8/28 ولغايــة 

ســاعة تدريبيــة.
وقــد قــام بتغطيــة محــاور البرنامج المهندس عيســى ســميرات - رئيس 
اللجنــة التنفيذيــة للجنــة تأميــن الحريــق والحــوادث العامــة والهندســي 
ــن  ــاع التأمي ــي قط ــنة ف ــرة )15( س ــع بخب ــذي يتمت ــاد، وال ــي االتح ف
وحاصــل علــى درجــة الزمالــة FCII  وشــهادة المشــاركة  ACIIمــن معهد 
التأميــن القانونــي- لنــدن فــي المملكــة المتحــدة، وكذلــك حصولــه على 
درجــة الزمالــة فــي تأميــن الحيــاة والتأميــن الصحــي   FLMI وهو مؤمن 

مهنــي قانونــي معتمــد  عالميــا.
ــة  ــن المحلي ــن شــركات التأمي ــج )7( مشــاركين م ــي البرنام وشــارك ف
وهــي )شــركة االتحـــاد العربـــي الدولــي للتأميــن، شــركة النســر العربــي 
للتأميــن، المجموعــة العربية االردنية للتأمين، وشــركة الشــرق االوســط 
للتأميــن( باالضافــة الــى مشــارك من االتحــاد األردني لشــركات التأمين.

بالمحــاور  المشــاركين  تعريــف  إلــى  التدريبــي  البرنامــج  وهــدف 
المتعلقــة بوثائــق تأميــن العنــف السياســي وأنــواع األخطــار، انــواع 
مخاطــر العنــف السياســي وشــرح نصوصهــا )األعمــال اإلرهابيــة، 
المدنيــة،  االضطرابــات  و/أو  و/أواإلضرابــات  الشــغب  أحــداث 
ــورات  ــردات، الث ــورات أو التم األضــرار المتعمــدة، االنتفاضــات أو الث
ــر  ــواع مخاط ــة(، أن ــروب األهلي ــروب و/ أو الح ــات، الح و/ أو اإلنقاب
التــي  اإلضافيــة  األخطــار  نصوصهــا،  وشــرح  السياســي  العنــف 
يمكــن اضافتهــا بوثيقــة تأميــن العنــف السياســي، أركان وثيقــة 
ــاف  ــتثناءات(، اخت ــروط واالس ــات والش ــة )التغطي ــن المعياري التأمي
مــدى التغطيــة لهــذه األخطــار طبقــا ألنــواع نصــوص الوثائــق 
المســتخدمة، احتســاب مبالــغ التأميــن وحــدود المســؤولية، اجــراءات 
ــعير  ــاب وتس ــس االكتت ــض، أس ــاب التعوي ــرق احتس ــض وط التعوي
المخاطــر ومســتوى األســعار عالميــا، مجمــع إدارة األخطــار السياســية 
وإعــادة التاميــن، تطبيقــات عمليــة لاكتتــاب وتســوية التعويضــات، 

الخســائر، المعاينــة، المطالبــات.

برنامج تدريبي بعنوان
»تأميـن العنــف السياســي« 

Political Violence Insurance
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األحــد  التاميــن  يــوم  لشــركات  االردنــي  االتحــاد  ادارة  اعلنــت 
البالــغ  التأميــن  خصــم  منــح  بــدء  عــن   2019/9/1 الموافــق 
مروريــة  مخالفــات  اي  عليهــا  تســجل  لــم  التــي  للمركبــات   %15
يــوم  مــن  اعتبــارا  وذلــك  الســابقة  المروريــة  الســنة  عــن 
متتاليــن. لشــهرين  دام  توقــف  بعــد  ايلــول   االحــد مطلــع شــهر 
وقــال مديــر االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن  االســتاذ ماهــر 
الحســين أنــه بوشــر رســميا بمنــح خصــم التأميــن بعــد حــل األمــور 
ــي  ــط االلكترون ــة الرب ــى خلفي ــرى عل ــان الكب ــة عم ــع أمان ــة م العالق
 لمخالفــات الســير الــذي قامــت بــه األمانــة بدايــة شــهر تمــوز الماضــي.
وأضــاف أنــه بالنســبة للمركبــات التــي قامــت بتجديــد تأمينهــا خــال 
الفتــرة الماضيــة ولــم تحصــل علــى خصــم التأميــن وقبــل حــل األمور 
ــد هــذه  ــه مــن الصعــب ترصي ــرى فإن ــة عمــان الكب العالقــة مــع أمان
ــة  ــن  المعني ــن تــم دفعــه لشــركة التامي ــغ كــون قســط التأمي المبال
ودفــع عليــه ضريبــة مبيعــات وأن الخطــأ الــذي حصــل ليــس من طرف 
ــه. ــت الســبب ب ــي كان ــرى الت ــان الكب ــة عم ــا  مــن أمان  االتحــاد وإنم
واضــاف الحســين أن المشــكلة مــن أمانة عمــان وآخرهــا موضوع رقم 
تسجيل المركبة ورخصة السيارة؛ فرقم المركبة ممكن تغييره لسيارة 
اخــرى بينمــا رقــم التســجيل ال يمكــن الغــاؤه او التاعــب بــه، واألمانــة 
كانــت تعتمــد علــى رقــم لوحــة المركبــة وليــس تســجيلها واالتحــاد 
 واالمــن العــام يعتمــدان على رقم التســجيل وهذا هو االجراء الســليم.

ــل  ــاد ال يتحم ــأن االتح ــة، ف ــه األمان ــى ان الخطــأ تســببت ب ــوه ال ون
وعندمــا  غيرنــا  أخطــاء  عــن  مســؤولين  لســنا  فنحــن  نتائجــه؛ 
اطلقــت األمانــة خدمــة الربــط االلكترونــي بدايــة تمــوز أعلنــت 
ــال  ــهرين بإرس ــك بش ــل ذل ــا قب ــا وقمن ــوع الين ــك دون الرج ــن ذل ع
المتطلبــات واألســس الفنيــة الازمــة للربــط، وهــو مــا لــم يتــم مــن 
طرفهــم،  مؤكــدا علــى أن جميــع األمــور العالقــة اآلن ُحلــت بعــد 
ــة الحصــول  ــك أي مركب ــدور  مال ــح بمق ــة وأصب ــع األمان التفاهــم م
 علــى خصــم التأميــن اعتبــارا مــن يــوم االحــد الموافــق 2019/9/1.

وأضــاف الحســين أنــه بمقــدور أي مواطــن الغــاء عقــد التأميــن الحالــي 
ويخضــع لرســوم وأحــكام الغــاء عقــد التأميــن ويقــوم باصــدار عقــد 
تأميــن جديــد وبهــذه الحالــة اذا لــم يكــن عنــده مخالفــات فيســتطيع 
الحصــول علــى الخصــم، أمــا أن يحصــل علــى الخصــم بأثــر رجعــي 
فإنــه صعــب جــدا وغير ممكن ال ســيما أن قســط التأمين جــرى توريده 
لشــركة التأميــن ودفــع ضريبــة المبيعــات لــوزارة الماليــة وليــس 
ــة  ــرة الماضي ــن الفت ــن ع ــم التأمي ــط خص ــادة قس ــهولة إع ــن الس م
ــهرين. ــتمرت لش ــي اس ــة والت ــع األمان ــكالية م ــا اش ــل به ــي حص  الت

وتنــص تعليمــات اقســاط التأميــن االلزامــي للمركبــات علــى تخفيــض 
نســبة التأميــن 15% لمــن لــم يرتكــب اي مخالفــة خــال عــام واحــد 
حيــث تبــدأ قيمــة الخصــم مــن 12 دينــارا وتصــل الكثــر 100 دينــار 

حيــث ترتفــع القيمــة كلمــا ارتفعــت قيمــة التأميــن علــى المركبــة.

 عــودة منــح خصــم التأميــن  البالــغ )15%( للمركبات 
التي لم تسجل عليها اي مخالفات مرورية عن السنة 
المروريــة الســابقة وذلك اعتبارًا مــن1 إيلول ٢٠1٩ 

خصم المخالفات الممنوح للمركبات االردنية   لعامي 2017 و 2018

قيمة الخصم  الممنوح 15%عدد الخصم الممنوحالسنة
3,194,878 دينار2017226987
4,225,093 دينار2018319395

خصم المخالفات الممنوح للمركبات االردنية   لشهر 2018/9  مقارنة  مع 2019/9
قيمة الخصم  الممنوح 15%عدد الخصم الممنوحالفترة 

379,926 دينار27395من1/1/-2018/9/30
391,679 دينار28657من1/1/-2019/9/30
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شــارك االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن ممثــا بالســيد رائــد 
المومنــي مســاعد مديــر االتحــاد لشــؤون تكنولوجيــا المعلومــات 
فــي اجتمــاع اللجنــة المصغــرة المنبثقــة عــن لجنــة تأميــن الســيارات 
والمكاتــب العربيــة الموحــدة المنعقــد فــي جمهوريــة مصــر العربيــة 
لمناقشــة مشــروع البطاقــة البرتقاليــة للفتــرة مــن 4 الــى 5 ايلــول 
ــري  ــك بحضــور الســيد عــاء الزهي ــام 2019 وذل ــن ع )ســبتمبر( م
رئيــس االتحــاد المصــري لشــركات التأميــن والســيد شــكيب ابــو 

زيــد أميــن عــام االتحــاد العــام العربــي للتأميــن ومندوبــي كل مــن 
مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت وجمهوريــة مصــر العربيــة وســلطنة 

ــى األردن. ــة ال ــة المتحــدة باإلضاف ــارات العربي ــان واإلم ُعم
ــة  ــع المتعلق ــن المواضي ــدد م ــا ع ــال اجتماعه ــة خ ــت اللجن وناقش
ــت  ــة وقام ــة البرتقالي ــي للبطاق ــدار اإللكترون ــروع اإلص ــذ مش بتنفي
الشــركات  مــن  المقدمــة  الماليــة  العــروض  وتقييــم  بدراســة 

المتخصصــة التــي تســلمتها االمانــة العامــة لاتحــاد.

 اجتماع لجنة تامين السيارات والمكاتب العربية الموحدة في القاهرة

لجنة تأمني السيارات )األردنية( تبحث موضوع الحوادث املفتعلة واإلعتداءات على شركات التأمني

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة للجنــة تأميــن الســيارات يــوم الثاثــاء الموافــق 2019/9/3 اجتماعــًا مشــتركًا بحضــور منســق أعمــال اللجنــة 
ونائــب رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد الســيد عمــاد الحجــة والســيد ماهــر الحســين مديــر االتحــاد ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة الســيد رائــد 
جــودة والســادة اعضــاء اللجنــة التنفيذيــة واإلدارة التنفيذيــة فــي االتحــاد مــع الســيد ريــاض الخشــمان ممثــل شــركة االتحــاد العربــي 
الدولــي للتأميــن والســيد محمــد عرابــي مديــر عــام الشــركة فــي مقــر االتحــاد حيــث تــم خــال االجتمــاع مناقشــة موضــوع الحــوادث 
ــراح حلــول واجــراءات يتــم اتخاذهــا مــن القطــاع وشــركات التأميــن لمحاربــة هــذه  ــة التــي تتعــرض لهــا شــركات التأميــن واقت المفتعل
الظاهــرة ووقــف نزيــف خســائر شــركات التأميــن واقتــراح الحلــول لهــا، وقــد أوصــت اللجنــة بمخاطبــة مديريــة االمــن العــام الســتحداث 

وحــدة لمكافحــة جرائــم االحتيــال فــي التأميــن. 
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أظهــرت النتائــج اإلجماليــة لســـوق التـــأمين األردنــي كمــا فــي 
2019/6/30 عــن أعمــال )23( شــركة تأميــن )داخــل األردن( 
انخفــاض فــي أقســاط التأميــن المكتتبــة بنســبة )2,2(% حيــث 
وصـــل إجمالــي األقســـاط الى مبلــغ 316,806,680 دينــار مقارنة 
مــع مبلــغ 323,948,224 دينــار كمــا فــي 2018/6/30، فــي 
ــام  ــن ع ــف األول م ــي النص ــو ف ــبة نم ــاط نس ــت األقس ــن حقق حي
2018 بلغــت 3,3% مقارنــة مــع  النصــف األول مــن عــام 2017.
ــة  ــي التعويضــات المدفوع ــع إجمال ــب التعويضــات، ارتف ــن جان وم
الــى مبلــغ 240,319,821  التأميــن فــي 2019/6/30  لســوق 
دينــار, وبنســبة 2,7% مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن عــام 2018, 
وقــد جــاء ذلــك نتيجــة إرتفــاع التعويضــات المدفوعــة لعــدد مــن 
ارتفعــت  البحــري والــذي  التأميــن وبشــكل خــاص فــرع  فــروع 

ــوادث  ــرع الح ــات ف ــاع تعويض ــبة 164,9% وإرتف ــه بنس تعويضات
العامــة بنســبة %22,2.

كمــا ارتفــاع إجمالــي األربــاح الفنيــة )اربــاح االكتتــاب( التــي حققتهــا 
فــروع التأميــن عــن أعمــال الســوق )داخــل األردن( لـــ )23( شــركة 
ــغ 13,586,010  ــى مبل ــام 2019 ال ــن ع ــن للنصــف األول م تأمي
ــن  ــرة م ــس الفت ــار لنف ــغ 9,089,466 دين ــع مبل ــة م ــار مقارن دين

عــام 2018.
وفــي النصــف األول مــن عــام 2019 بلــغ إجمالــي رأس المــال 
المدفــوع لـــ)23( شــركة تأميــن 262,454,161 دينــار مقارنــة مــع 

262,454,161 دينــار فــي 2018/6/30.
ــاح  ــي ارب ــع إجمال ــد ارتف ــن فق ــاع التأمي ــاح قط ــبة إلرب ــا بالنس أم
ــن  ــف االول م ــوم للنص ــة والرس ــل الضريب ــن قب ــركة تأمي )23( ش
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الــتــــاأميـــــــن 
3.319,744,781%-9.5%3.010,649,770%-11.8%9,395,611البحـــــري*

الــتــــاأميـــــــن 
0.85,393,651%39.4%2.01,782,691%164.9%4,722,062البحـــــري*

تـــــاأميـــــــــن 
10.170,028,318%8.0%10.232,627,817%-1.3%32,215,079الـحـــريـــــق

تـــــاأميـــــــــن 
3.719,735,712%499.8%3.68,576,964%7.9%9,253,639الـحـــريـــــق

تـــاأمـــيـــــــن 
35.4227,498,429%-1.4%35.2114,576,380%-2.6%111,630,096املـــركبـــــات

تـــاأمـــيـــــــن 
49.8242,081,633%9.5%47.9116,484,603%-1.2%115,105,428املـــركبـــــات

تــــاأميــــــــن 
0.1891,619%-8.8%0.1432,584%-0.5%430,286الئتمـــان

تــــاأميــــــــن 
0.52,278,871%204.1%0.41,169,146%-16.0%981,564الئتمـــان

تـــــــاأميــــــــن 
الـــحـــــــوادث 
العـــامــــة**

9,558,292%1.5%3.09,418,118%9.7-%2.919,184,227

تـــــــاأميــــــــن 
الـــحـــــــوادث 
العـــامــــة**

1,992,235%22.2%0.81,630,273%60.9-%0.73,713,762

التـــــاأميــــــــن 
33.8182,377,351%32.5%34.1109,415,148%-1.3%108,041,832الــــطــبـــــــــــــي

التـــــاأميــــــــن 
34.8159,458,826%22.1%34.381,564,413%1.0%82,402,915الــــطــبـــــــــــــي

مـجــمـــــــــوع 
التامينــــات 
العـــــــــامــــــة

271,271,196%2-%85.6277,119,817%2.9%85.5519,724,725

مـجــمـــــــــوع 
التامينــــات 
العـــــــــامــــــة

214,457,843%1.5%91.7211,208,090%30.2%90.2432,662,455

تاأميـــــــــــــن 
14.586,087,600%11.7%14.446,828,407%-2.8%45,535,484الـــحـــــيـــــاة

تاأميـــــــــــــن 
9.846,124,812%32.9%10.822,875,717%13.1%25,861,978الـــحـــــيـــــاة

100478,787,267%-0.9%100234,083,807%2.7%240,319,821الجمالــــــي100605,812,325%3.3%100323,948,224%-2.2%316,806,680الجمالــــــي

* بضمــن أعمــال التأميــن البحــري  للنصــف األول مــن عــام 2019 هنــاك تأميــن الطيــران بمبلــغ )1,414,005( 
دينــار مكتتبــة مــن )7 ( شــركات تأميــن.

*   بضمــن تعويضــات التأميــن البحــري  للنصــف األول مــن عــام 2019 هنــاك تعويضــات تأميــن الطيــران 
بمبلــغ )750( دينــار دفعــت مــن شــركة تأميــن واحــده.

بمبلــغ  المســؤولية  تأميــن  مــن عــام 2019  األول  للنصــف  العامــة  الحــوادث  تأميــن  أعمــال  ** تشــمل 
األخــرى. التأميــن  وأنــواع  دينــار   )3,364,094(

** تشــمل تعويضــات أعمــال تأميــن الحــوادث العامــة  للنصــف األول مــن عــام  2019 تعويضــات تأميــن 
المســؤولية بمبلــغ )158,460( دينــار وأنــواع التأميــن األخــرى.

تمثــل االرقــام اعــاه اعمــال )23( شــركة تأميــن مــن اصــل )24( شــركة عاملــة فــي الســوق لعــدم توفــر بيانــات 
شــركة الصفــوة للتأميــن.

أعمال التأمين في األردن للنصف األول لعام ٢٠1٩
اجمالي االقساط والتعويضات )األولية(

لـــ )٢٣( شركة تأمني)دينار أردني(

دينار اأردين دينار اأردين
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أعامل التأمني يف األردن للنصف األول لعام 2019 

اجاملــــي االقســـاط والتعويضــــات )األولية(

لـــ )23( رشكة تأمني )دينار أردين(

عــام 2019 الــى مبلــغ 17,3 مليــون دينــار مقارنــة مــع مبلــغ 12,8 
مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن عــام 2018 بنســبة ارتفــاع بلغــت 
35% فيمــا بلــغ ربــح )23( شــركة تأميــن بعــد الضريبــة والرســوم  
كمــا فــي 2019/6/30 مبلــغ 14,2 مليــون دينــار مقارنــة مــع 
أربــاح 2018/6/30 وصلــت الــى 10 مليــون دينــار بنســبة إرتفــاع 

ــا %41,1. قدره
وعــن نتائــج أعمــال التاميــن خــارج األردن للنصــف األول مــن 
عــام 2019 فقــد وصلــت األقســاط المكتتبــة التــي حققتهــا شــركة 
تأميــن لديهــا فــروع خــارج األردن )وهــي شــركة التأميــن األردنيــة( 
إلــى مبلــغ 5 مليــون دينــار وبنســبة انخفــاض )31,9(%عــن نفــس 
الفتــرة عــام 2018، كمــا انخفــض إجمالــي التعويضــات المدفوعــة  

مــن شــركتا تأميــن وهــي شــركة التأميــن االردنيــة وشــركة العــرب 
للتأميــن علــى الحيــاة والحــوادث الــى مبلــغ 5,3 مليــون دينــار 
محققــًا نســبة انخفــاض قدرهــا )4,1(% عن العام الســابق، وســجلت 
ــض  ــث انخف ــة حي ــاح فني ــارج االردن ارب ــن خ ــروع التأمي ــال ف اعم
الربــح عــن الفتــرة الســابقة بنســبة قدرهــا )37,8(% والتــي بلغــت 
ارباحــه 424,360 دينــار مقارنــة مــع 682,180 دينــار أردنــي فــي 

الفتــرة الســابقة.
ــن خــارج المملكــة تمــارس كافــة فــروع  ــأن شــركات التأمي ــًا ب علم
التأميــن وهــي فــرع المركبــات، البحــري، الحريــق، المســؤولية، 

الفــروع األخــرى، الطبــي والحيــاة.

أعلى خمس شركات من رأس المال المدفوع كما في 2019/6/30

أعلى خمس شركات من التعويضات المدفوعة كما في 2019/6/30

أعلى خمس شركات من صافي ربح )بعد الضريبة والرسوم(
 كما في 2019/6/30

أعلى خمس شركات من األقساط المكتتبة كما في 2019/6/30
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التاميــن  االردنــي لشــركات  االتحــاد  إدارة  لقــرار مجلــس  اســتنادًا 
ــي  ــدة ف ــس المنعق ــة المجل ــي جلس ــذ ف ــم 3319-2019/5 المتخ رق
2019/6/16 بخصــوص اســتحداث لجنــة لتكنولوجيــا المعلومــات 
ــات  ــع المتطلب ــاد انســجاماً م ــي االتح ــه ف ــول ب حســب النظــام المعم
ــاب  ــيد الهب ــيد رش ــمية الس ــزي وتس ــك المرك ــة للبن ــدة المتوقع الجدي
عضــو مجلــس إدارة االتحــاد منســقاً ألعمــال هــذه اللجنــة. لقــد جــاء 
ــة  ــة المتعلق ــة وخاص ــات العالمي ــع التوجه ــجاماً م ــس انس ــرار المجل ق
بتطبيقــات المعايير المحاســبية الدوليــة مثــل IFRS 17&16 وتوجهات 
ــادة نســبة  ــة للتحــول الرقمــي وزي ــات الرقابي ــن والجه شــركات التأمي
ــن  ــا م ــا يرافقه ــن، وم ــات التأمي ــف منتج ــي لمختل ــويق اإللكترون التس
مخاطــر الكترونيــة عاليــة تتمثــل بمخاطــر األمــن الســيبراني وبمــا 
يتماشــى مــع المتطلبــات الرقميــة الجديــدة وواجبــات دوائــر تكنولوجيــا 
ــر الحاســوب  ــدة مــن صياغــة سياســات عمــل لدوائ ــات الجدي المعلوم
وخططهــا لمواجهــة األمــن الســيبراني والهجمــات اإللكترونيــة للمواقــع 
االلكترونيــة، ناهيــك عــن تحقيــق متطلبــات الجهــات الرقابيــة المتزايدة 

ــة. ــاالت التكنولوجي بالمج

وعليــه قــام االتحــاد بدعــوة جميــع شــركات التأميــن أعضــاء االتحــاد 
ــدورة  ــا المعلومــات لل ــة تكنولوجي ــة العامــة للجن وعقــد اجتمــاع للهيئ
القادمــة 2019-2021 يــوم الثاثــاء الموافــق 2019/8/5 والــذي 
ــة  ــركة عامل ــل )24( ش ــن أص ــن م ــركة تامي ــوا )15( ش ــره ممثل حض
فــي المملكــة اعضــاء فــي االتحــاد، حيــث قامــت الهيئــة العامــة خــال 
االجتمــاع بانتخــاب رئيــس وأعضــاء اللجنــة التنفيذية للجنــة تكنولوجيا 
المعلومــات والتــي ضمــت فــي عضويتهــا كل مــن الزمــاء والزميــات 
الســيد ســامر عــادل غرايبــة ، الســيد ليــث الحمــود، الســيد جاســم 
ــان،  ــا ترجم ــة الن ــدي، الفاضل ــد النج ــد احم ــك، السيـ ــو كوي ــد أب محم
حيــث تــم انعقــاد االجتمــاع األول للجنــة التنفيذيــة للجنــة تكنولوجيــا 
ــر االتحــاد  ــوم الخميــس الموافــق 2019/9/12 فــي مق المعلومــات ي
حيــث حضــر هــذا االجتمــاع كاً مــن الســيد رشــيد الهبــاب منســق 
أعمــال اللجنــة وعضــو مجلــس ادارة االتحــاد والســيد ســامر الغرايبــة 
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة والســادة أعضــاء اللجنــة وتــم اثنــاء االجتماع 
وضــع  المقترحــات ومناقشــة المواضيــع ذات العاقــة إلدراجهــا ضمــن 

ــدورة القادمــة. جــدول أعمــال ال

االتحاد يستحدث لجنة جديدة اضافة اىل اللجان الفنية واملالية الخمسة
انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة تكنولوجيا المعلومات 

للدورة ٢٠1٩-٢٠٢1

ال�سيـــد رائد املومني 
االحتـــــــاد االردنــــي 
ل�سركـــات التــاأميـــن

ال�سيـد احمد النجدي

�سركة ال�سرق العربي 
gig للــتــــــــاأميــــــــن

ال�سيد �سامر عادل غرايبة 

�سركة املجموعة العربية 
االأردنـيــــة للـتــــاأميــــن 

ال�سيد جا�سم حممد اأبو كويك 
ال�ســـــركــــــة االأردنــــيــــــــة

 الفــرن�سيــــــــة للتــاأمــيـــــــن 

ال�سيد ر�سيد الهباب
عــ�ســــــو مـجـلــــ�س 
ادارة االتـحـــــــــــــاد

الـ�سـيــــد ليـــــث الـحمـــــــود

�سركة العرب للتاأمني على 
الـحـيــــــــاة واحلـــــــوادث 

الفا�سلة النا ترجمان 
�ســـــركــة الــنــ�ســــــــر
 العربــــي للتاأميــــــــن 

ال�سيد ماهر عواد
االحتـــاد االردنـي 
ل�سركات التــاأميـن
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 إنعقاد عدة اجتماعات خالل الفترة السابقة للجنة تأمينات الحياة ) التكافل( والصحي 
في االتحاد وكان أبرزها إعادة تشكيل اللجنة وانتخاب عضوين جديدين

عقــدت لجنــة تأمينــات الحيــاة )التكافــل( والصحــي  ثاثــة اجتماعــات 
التنفيذيــة  اللجنــة  اجتمــاع  كان  اولهــا  الماضيــة   الفتــرة  خــال 
والمنعقــد بتاريــخ 2019/8/28 واجتماعــي هيئــة عامــة بتاريــخ 
7/31 و9/5 /2019  وذلــك بحضــور الدكتــورة النــا بــدر منســق 
أعمــال اللجنــة وعضــو مجلــس ادارة االتحــاد والســيد مــازن النمــري 
ــة  ــات مناقش ــال االجتماع ــم خ ــث ت ــة ، حي ــة التنفيذي ــس اللجن رئي
مشــروع تعليمــات حوســبة مدفوعــات مطالبــات التأميــن الطبــي 
ومناقشــة مســتجدات اجتماعــات لجنــة التأميــن الصحــي الشــامل 
المشــكلة مــن الديــوان الملكــي العامــر واطــاع اعضــاء الهيئــة العامــة 
علــى نتائــج االجتاعــات المشــتركة بهــذا الخصــوص والنشــاطات 
التدريبيــة المتعلقــة بتأمينــات الحيــاة والصحــي التــي ينفذهــا االتحــاد 

ــي. ــول الحال خــال شــهر ابل
وفــي اجتمــاع الهيئــة العامــة األخيــر المنعقــد بتاريــخ 2019/9/5 تــم 
فتــح بــاب الترشــيح النتخــاب عضويــن بديليــن نظرا الســتقالة الســيد 
ــا مــن شــركة  ــا للتأميــن والســيدة ماري غالــب الحــن مــن شــركة دلت
ميتايــف مــن عضويــة اللجنــة التنفيذيــة، حيــث فــاز باالنتخــاب كل 
ــن  ــي للتأمي ــل شــركة النســر العرب مــن الســيد عمــاد الناعــوري ممث
والســيد أحمــد خطاطبــة ممثــل شــركة المجموعــة العربيــة االردنيــة 

للتأميــن بحيــث اصبحــت اللجنــة التنفيذيــة مشــكلة مــن كل مــن :

اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة ) التكافل( والصحي

السيــــــد مــازن النمريرئيــــس اللجنـة
ــة  ــل شركــــــــــ ممثـــــــــ
التأميــــــــن األردنيـــــــــة

 نائــب رئيـــس 
للـجــنـــــــــة الشــرق السيــــد زكريــا عمـــارا شــركة  ممثــــل   

للتأميــــــن األوســــــط 

ممثــل الشــركة األردنيــة الدكتور سائد القسـوسعضـو اللجنــة
ــة للتـــــأميـــن الفرنسيـــــ

ممثـــــل شركـــــة الشـــرق  السيد سليمان دنديسعضـو اللجنــة
الــعربــــــي للتــأميــــــــــن

الدكتور سليمان سويدانعضـو اللجنــة
ممثــــــــــل الـــشركــــــــة
 الــمتحــــدة للـتـــأميـــــن

السيـد عمــاد الناعـوريعضـو اللجنــة
ممثــــل شركـــة النســـر
 الـعــربـــي للتـــأميــــــن

ــة السيــد أحمـد خطاطبـــةعضـو اللجنــة ــركة المجموع ــل ش ممث
العربيــة االردنيــة للتأميــن

ال�ســيد اأحمد خطاطبة

�ســركة املجموعة العربية 
ــة للتـــــاأميــــــن  االردنـيـــ

ال�سيــــد عمـــــاد النـاعـــوري

 �سركة الن�سر العربي للتاأمني
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االثنيــن  يــوم  التأميــن  لشــركات  األردنــي  االتحــاد  نظــم 
ــري  ــن البح ــي للتأميـ ــوح الثان ــوم المفتـ ــق 2019/9/9 الي المواف
)Marine Insurance Second Open Day( والــذي عقــد فــي 

)4( ســاعات عمــل. بواقــع  االتحــاد  مقــر 
ــوح  ــوم المفت ــات الي ــي فعالي وحاضــر ف
منــال  الدكتــورة  مــن  كل  الثانــي 
االتحــاد  ادارة  مجلــس  عضــو  جــرار 
ومنســق  التأميــن  لشــركات  االردنــي 
فــي  البحــري  التأميــن  لجنــة  اعمــال 
االتحــاد ومديــر عــام شــركة التأميــن 
عمــل  ورقــة  قدمــت  حيــث  الوطنيــة 
والتســعير  االكتتــاب  موضــوع  حــول 
فــي التأميــن البحــري وكذلــك حاضــر 
هانــي  الســيد  الثانيــة  الجلســة  فــي 
ــاطة  ــس لوس ــركة أبك ــن ش ــردي م الك
واستشــارات التأميــن وإعــادة التأميــن  
بعنــوان  عمــل  ورقــة  قــدم  حيــث 
الناقــل،  ومســؤولية  النقــل  تأميــن 
ــرق بالنســبة للمســؤوليات  ــة الف ومعرف
 Transport Insurance ــض    والتعوي
Vs Carriers’  Liabilityوبحضــور 
للجنــة  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس 
التأميــن البحــري فــي االتحــاد الســيد 

للجنــة  التنفيذيــة  اللجنــة  اعضــاء  والســادة  ديــة  ابــو  عــودة 
االتحــاد. فــي  البحــري  التأميــن 

ضمنهــم  مــن  مشــاركا   )51( المفتــوح  اليــوم  فــي  وشــارك 
مــن  ومشــاركين  محليــة  تاميــن  شــركة   )16( مــن  مشــاركين 
النقــل  وزارة  مــن  ومشــاركين  االردن  فــي  العاملــة  البنــوك 
وأربعــة مشــاركين مــن اللجنــة الفنيــة لتســهيل النقــل والتجــارة 
نقابــة  ومــن  االردنيــة  الملكيــة  مــن  مشــارك  الــى  باالضافــة 
محمــد  الكابتــن  مــن  مثلهــا كل  التــي  البحريــة  الماحــة  وكاء 
ــن مــن  ــة  ومشــاركين  اثني ــو عجمي ــد أب ــن وحي ــح والكابت الدالبي

الكهربــاء. لتوليــد  الســمراء  شــركة 
ترفيهيــة  مســابقة  تنظيــم  تــم  المفتــوح  اليــوم  نهايــة  وفــي 
شــركة  مــن  الغــزاوي  نــور  الســيدة  فــازت  حيــث  للمشــاركين، 
مــن  المقدمــة  المســابقة  بجائــزة  للتأميــن  االوســط  الشــرق 

التأميــن  لشــركات  االردنــي  االتحــاد 
المســابقة  اســئلة  علــى  االجابــة  بعــد 
التــي تناولــت خمســة اســئلة  العشــرة 
االخــرى  والخمســة  التأميــن  منهــا 
ــوم  ــأن الي ــا ب ــة، علم ــت اســئلة عام كان
ــة  ــا اللجن ــادرة أطلقته ــو مب ــوح ه المفت
ــي  ــري ف ــن البح ــة التامي ــة للجن التنفيذي
لينعقــد هــذا  الماضــي  العــام  االتحــاد 
الحــدث مــرة واحــدة ســنويا فــي اليــوم 
التاســع مــن شــهر ايلــول مــن كل عــام. 

    عقد اليوم المفتوح الثاني للتأمين البحري

والذي ناقش )االكتتاب والتسعير في التأمين البحري وتأمين النقل ومسؤولية الناقل(
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تتكبــد شــركات التأميــن خســائر ســنوية تقــدر ب) 25 ( مليــون دينارنتيجــة ممارســات البلطجية 
وجماعــة الحــوادث المفتعلــة الذيــن يقومــون باالعتــداء علــى هــذه الشــركات وابتزازهــا ، وفــق 
مــا افــاد بــه مديــر االتحــاد االردنــي لشــركات التاميــن ماهــر الحســين. وقــال الحســين ان 
ــن  ــى أم ــن تشــكل خطــرًا عل ــه شــركات التأمي ــرض ل ــذي تتع ــزاز ال ــداء واالبت ــة واالعت البلطج
الدولــة االردنيــة ، ألن االمــوال التــي يحصــل عليهــا البلطجيــون وجماعــة الحــوادث المفتعلــة 
يقومــون باســتخدامها فــي مجــاالت جرميــة اخــرى ويتوســعون مــن خــال هــذه األمــوال 
بأعمالهــم الجريمــة. وشــدد الحســين علــى ضــرورة قيــام االجهــزة االمنيــة بالقضــاء علــى 
ظاهــرة البلطجــة ومعاقبــة مفتعلــي الحــوادث والمبتزيــن لشــركات التأميــن ، مشــيرًا الــى انهــم 

ــة. ــزة االمني ــدى االجه ــن باســمائهم ونشــاطاتهم ل معروفي
وحــول وجــود اتفاقيــة حمايــة بيــن شــركات التأميــن ومديريــة االمــن العــام ، اكــد مديــر االتحــاد 
أن االتفاقيــة موجــودة إال ان )3( شــركات تأميــن فقــط ابقــت علــى االتفاقيــة مــن اصــل )24( 

شــركة تأميــن فيمــا قامــت باقــي الشــركات بالغائهــا .
وذكــر الحســين ان هــذه االتفاقيــة تكلــف شــركات التأميــن ســنويًا مبلــغ مليــون دينــار تقريبــًا 
تدفــع كل شــركة تأميــن مبلــغ )50( الــف دينــار ســنويًا لمديريــة االمــن العــام مقابــل توفيــر 

الحمايــة االمنيــة.
ونشــطت فــي االونــة االخيــرة عصابــات االبتــزاز واالعتــداء والبلطجيــة فــي حــوادث االعتــداء علــى شــركات التأميــن وابتزازهــا 

للحصــول علــى االمــوال.

مديــر االتحــاد االردنــي لشركــات التــأمني يف تصريح صحفي:-
شركات التأمین تتكبد خسائر سنویة تقدر بــ 25 ملیون.. وحمایة “االمن العام” ملیون دینار !!

التأميــن علــى إعــداد  يعكــف االتحــاد االردنــي لشــركات 
الخطــة التدريبيــة لعــام 2020 لتلبيــة االحتياجــات التدريبيــة 
للســوق العربــي والمحلــي والتــي ســتضم مــا يقــارب 20 
برنامجــا تدريبيــا تتنــاول مختلــف المواضيــع الفنيــة والماليــة 
بقطــاع التأميــن والمواضيــع التــي تتعلــق بأعمــال التأميــن.
ودعــا االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن كافــة الزمــاء 
والمهتميــن  التأميــن  موضــوع  فــي  والخبــراء  والزميــات 
للتعــاون مــع االتحــاد وتنفيــذ اي مــن هــذه البرامــج التدريبيــة 
االتحــاد  فــي  الدراســات والتدريب  دائــرة  مــع  التواصــل 
لتزويــده بــأي مواضيــع مقترحــة ومحاورهــا والمــدة الزمنيــة 
لتنفيذهــا ونبــذة مختصــرة والســيرة الذاتيــة للمحاضريــن.
وســيقوم االتحــاد االردنــي بإالعــان عــن هــذة الخطــة 
نهايــة شــهر تشــرين الثانــي لتمكيــن شــركات التأميــن مــن 
رصــد المخصصــات  الماليــة للتدريــب والتخطيــط  المســبق 

لتدريب موظفيها.  

االتحاد يباشر بإعداد 
الخطة التدريبية لـعــام ٢0٢0
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االردنــي  االتحــاد  مقــر  فــي   2019/9/30 االثنيــن  يــوم  عقــد 
لشــركات التأميــن ورشــة عمــل بالتعــاون مــع مركــز LINKS صــات 
ــوان › خدمــة العمــاء  ــول األعمــال بعن للتدريــب واإلستشــارات وحل
Customer Service/’ــي ــن الطب ــرع التأمي ــن- ف ــاع التأمي ــي قط ف
.Customer Care for Insurance Sector-Medical Insurance 
وتناولــت ورشــة العمــل التــي عقــدت علــى مــدار يــوم واحــد وبواقــع 
جلســتي عمــل وزعــت علــى ســت ســاعات تدريبية عــدد مــن المحاور 
منهــا تعريــف عــام للعميــل وخدمــة العمــاء ، مــن هــو العميــل فــي 
مجــال التأميــن الطبــي، مــا هــي الصفــات التــي يجــب ان يتحلــى بهــا 
موظــف خدمــة العمــاء فــي مجــال التأميــن الطبــي، مهــارات التعامــل 
التعامــل  مهــارات  المســبقة(،  الطبيــة  )الموافقــات  العميــل  مــع 
ــع  ــل م ــارات التعام ــة( – مه ــن التغطي ــارات ع ــل )استفس ــع العمي م
العميــل الصعــب )فــي مجــال التأميــن الطبــي(، كيفيــة التعامــل مــع 
 الشــكاوى مــن العميــل ومتــى يتــم تحويــل الشــكوى الــى المســؤول.
ــة  ــورة الصيدالني ــل الدكت ــة جلســات ورشــة العم ــام بتغطي ــث ق حي
آمــال حميــدان والتــي تتميــز بمهنيتهــا العاليــة وادائهــا المتميــز 
لديهــا  وكونــه  عملهــا،  مســيرة  خــال 
التأميــن  مجــال  فــي  عامــا   18 خبــرة 
المطالبــات  ذلــك  فــي  بمــا  الطبــي 
وتحليــل معلومــات األدويــة والمعلومــات 
بدايتهــا  كانــت  حيــث  بهــا  المرتبطــة 
التأميــن  مطالبــات  تقييــم  فــي 
عليهــا  الموافقــة  قبــل  وتنقيحهــا 
مديــر  حاليــا  آمــال  الدكتــورة  وتعمــل 
والتحليــل  االدويــة  معلومــات  لقســم 
ــي شــركة  ــة ف ــات االدوي ــي لمعلوم الطب

بــإدارة  مختصــة  عالميــة  شــركة  وهــي  ارابيــا  امباكــت  ميــد 
فــي  عملــت  أن  لهــا  ســبق  حيــث  التأميــن،  لشــركات  األدويــة 
 Goodhealth( كبــرى الشــركات العربيــة والعالميــة ومنهــا شــركة
Globemed Gulf-Dubai-( وشــركة   )Insurance Dubai,UAE
.)MedImpact Arabia-Jordan & UAE( وشــركة   )UAE 
وشــارك بورشــة العمــل أكثــر مــن )30( مشــاركًا بضمنهــم )15( 
مشــاركًا مــن ســبع شــركات تأميــن وهــي )شــركة االتحــاد العربــي 
الدولــي للتأميــن، المجموعــة العربيــة األوروبيــة للتأميــن، شــركة 
ــة – األردن،  ــن العربي ــركة التأمي ــن، ش ــى للتأمي ــوليدرتي –األول س
شــركة الشــرق األوســط للتأميــن، شــركة االردن الدوليــة )نيوتــن(، 
الشــركة المتحــدة للتأميــن( و)9( مشــاركين مــن أربــع مستشــفيات 
هــي )مستشــفى عمــان الجراحــي، مستشــفى اربــد التخصصــي، 
والجراحــة  للتوليــد  األمــل  مستشــفى  التخصصـــي،  المستشفـــى 
التأميــن  الهنــا لوســاطة  النســائية( و)3( مشــاركين مــن شــركة 
التأميــن  لوســاطة  الفاخــوري  انصــف  مؤسســة  مــن  ومشــارك 

ــرى. ــات أخ ــن جه ــاركين م ومش

ورشة عمل»خدمة العمالء يف قطاع التأمني- فرع التأمني الطبي
Customer Service/Customer Care for
Insurance Sector-Medical Insurance 
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قامــت الشــركة األردنيــة الفرنســية للتأميــن )جوفيكــو(  بالمشــاركة 
فــي فعاليــات الحفــل االســتعراضي الــذي اقيــم فــي متحــف الدبابــات 
المملكــة  احتفــاالت  بمناســبة   2019/08/02 بتاريــخ  الملكــي 
بــن  الثانــي  عبــداهلل  الملــك  لتولــي جالــة  العشــرين  بالذكــرى 
الحســين ســلطاته الدســتورية، حيــث يعــد متحــف الدبابــات الملكــي 
األول مــن نوعــه عربيــًا وواحــدًا  مــن أكبــر المتاحــف التاريخّيــة 
للدّبابــات ومــن أكثرهــا تنوعــًا فــي العالــم والــذي تــم افتتاحــه فــي 
ــي  ــى حوال ــاحة المبن ــغ مس ــر 2018، وتبل ــي/ يناي ــون الثان 29 كان
20 ألــف متــر مربــع، ممــا يجعلــه أكبــر متحــف فــي األردن ،  ويقــع 

ــان. ــة عم ــن فــي مدين ــة المقابلي فــي منطق
يضــم المتحــف 110 دبابــة ومدرعــه اردنيــة وعربيــة وأجنبيــة 
بترتيــب زمنــي جــزء كبيــر منهــا أمريكــي وبريطانــي ويشــتمل علــى 
مقتنيــات محليــة الصنــع باإلضافــة لعــرض تطــور صناعــة اآلليــات 
العســكرية منــذ عــام 1915، حيــث تــم عمــل اســتعراض حــي 

ــزوار . ــن ال ــد م ــات العدي ــر الفعالي ــف وحض ــام المتح ــات أم للدباب
ــدد  ــتضافة ع ــركة باس ــق الش ــام فري ــي، ق ــع المحل ــع المجتم ــل م ــدف للتواص ــي ته ــة والت ــركة االجتماعي ــؤولية الش ــن مس ــًا م وانطاق
كبيــر مــن الحضــور فــي جنــاح جوفيكــو وتعريفهــم بالمنتجــات التأمينيــة التــي تقدمهــا الشــركة كمــا تــم توزيــع هديــة تذكاريــة رمزيــة 

)الشــماغ االردنــي( تعبيــرا عــن الــوالء للوطــن.
ــز  ــة التــي تســعى لتعزي ــى أن تبقــى فــي مقدمــة الشــركات الوطني ــة الفرنســية للتأميــن بشــكل متواصــل عل تحــرص الشــركة األردني
انتمــاء المواطــن للمجتمــع المحلــي وغــرس روح العمــل التعاونــي والتشــاركي لديــه ، باعتبــار أن المســؤولية االجتماعيــة واالســتدامة مــن 

الجوانــب التــي تســتقطب اهتمامــا عاليــا لــدى الشــركة.

جوفيكو تشارك يف الحفل االستعراضي ملتحف الدبابات امللكي
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االردنيــة  الشــركة  بيــن  فيمــا  المشــترك  التعــاون  اطــار  فــي 
ــرال - األردن،  ــيتيه جن ــك سوس ــو وبن ــن جوفيك ــية للتأمي الفرنس
تــم تجديــد اتفاقيــة التأميــن المصرفــي التــي تــم توقيعهــا العــام 
الماضــي، حيــث قامــت جوفيكــو بتدريــب مــا يقــارب  الـــ50  موظفا 
خــال عــام 2019 علــى جميــع فــروع التأميــن المعمــول بهــا  حيث 
اجتــازوا امتحــان ترخيــص وكاء التأميــن لــدى ادارة التأميــن / 
وزارة الصناعــه والتجــارة والتمويــن وباشــر البنــك بتســويق وبيــع 
المنتجــات التأمينيــة فــي فروعــه وعددهــا 19 فرعــا منتشــرة فــي 

جميــع أنحــاء المملكــة.
ــا الناصــر  ــر األعمــال الســيدة ميلي ــرة تطوي ــر دائ وقــد قامــت مدي
بتســليم الشــهادات للموظفيــن المتدربيــن والذيــن حصلــوا علــى 
ــك،  ــر البن ــي مق ــي ف ــن المصرف ــال التأمي ــة أعم ــص ممارس ترخي
بحضــور مديــر إدارة األفــراد والتســويق الســيد شــربل قبــان، وقــد 
ــن  ــال التأمي ــع بأعم ــي التوس ــعادتهما ف ــن س ــان ع ــرب الطرف أع
المصرفــي الــذي يخــدم شــريحة كبيــرة مــن عمــاء البنــك، حيــث 
يتــم تقديــم الخدمــات الـــتأمينية بســرعة ومهنيــة عاليتيــن خــال 

زيــارة العميــل للبنــك .
العاميــن  خــال  عملــت  جوفيكــو  بــأن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــا،  ــة المســتخدمة لديه ــر األنظم ــث وتطوي ــى تحدي ــن عل الماضيي

فنيــا وتقنيــا لتلبيــة احتياجــات قطــاع البنــوك 
فــي التأميــن المصرفــي حيــث يتــم عــرض 
وبيــع المنتجــات التأمينيــة مباشــرة مــن خــال 

ــدى البنــك. ــع ل نقــاط البي

تجديد اتفاقية التأمين المصرفي فيما بين جوفيكو  
وبنك سوسيتيه جنرال - األردن

ــويكة  ــد ش ــيدة مج ــي الس ــار معال ــياحة و اآلث ــرة الس ــت وزي افتتح
بحضــور الســفيرة الفرنســية فــي األردن فيرونيــك فوالنــد -عنينــي 
النســخة الخامســة مــن األســبوع الفرنســي فــي األردن الــذي جــاء 
بتنظيــم مــن غرفــة التجــارة الفرنســية األردنيــة بالتعــاون مــع 
الســفارة الفرنســية فــي األردن والمعهــد الفرنســي، حيــث تــم 
االفتتــاح فــي بوليفــارد العبدلــي يــوم الســبت 2019/9/14 ،حيــث 
ــي  ــو كراع ــن- جوفيك ــية للتأمي ــة الفرنس ــركة األردني ــاركت الش ش
وداعــم لهــذه الفعاليــات مــن منطلــق دعمهــا المســتمر للقطاعيــن 

ــي األردن . ــياحي ف ــاري والس التج
ــى الســاعة العاشــرة  ــة إل ــن الســاعه الرابع ــات م واســتمرت الفعالي
مســاء ولغايــة 2019/9/21 كمــا دعــت جوفيكــو الجمهــور لزيــارة 
ــات العديــدة  كشــك الشــركة فــي البوليفــارد و االســتمتاع بالفعالي

كمــا هــو معلــن فــي البرنامــج .

ضمــن  الفرنســية  االردنيــة  الشــركة  مشــاركة 
ــبوع  ــن االس ــة م ــخة الخامس ــاح النس ــات افتت فعالي

االردن فــي  الفرنســي 
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قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة الشــرق العربــي للتاميــن الدكتــور علــي 
الوزنــي أن اســتثمارات قطــاع التأمين بلغت حوالــي 555 مليون دينار. 
وإضــاف فــي مقابلة لوكالــة االنباء االردنية )بتــرا( أن اهم معيقات قطاع 
التاميــن تتمثــل بالجانــب التشــريعي فيما يتعلــق بالخدمــات اإللكترونية 
والتأميــن اإللزامــي على المركبات وإلزامية تأمين المســؤوليات المختلفة 
ــات  ــى خدم ــب عل ــم الطل ــع حج ــركات، وتراج ــوق بالش ــاظ الس واكتظ

التأميــن المرتبــط باألوضــاع االقتصاديــة بشــكل عام.
وفيمــا يخــص تطــور ثقافــة التأميــن المجتمعيــة ،بيــن الوزنــي، أن 
هنــاك وعــي أكبــر لــدى الجمهــور بأهميــة التأميــن لمــا لــه مــن دور 
كبيــر فــي إعطــاء المؤمــن لــه شــعور باإلطمئنان ســواء على مســتوى 
األفــراد أو الشــركات، نظــرا للقيمــة التــي تقدمهــا بوليصــة التأميــن 
للمؤمــن لــه، ولكــن كــون التأميــن خدمــة مســتقبلية غيــر ملموســة 
بشــكل مباشــر، قــد يشــعر بعــض اأِلشــخاص بعــدم أهميتــه لعــدم 
حاجتــه لــه فــي الوقــت الراهــن، لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك وعــي 
ــخص أو  ــاندة أي ش ــي مس ــر ف ــن ودوره الكبي ــة التأمي ــر بأهمي أكب

شــركة علــى تخطــي األخطــار التــي قــد يواجههــا.
وبيــن ان شــركة الشــرق العربــي شــهدت خــال العاميــن 2018 
و2019 نقلــة نوعيــة فــي نتائجهــا الماليــة، وكان هنــاك جملــة مــن 
القــرارات المفصليــة التــي اتخذهــا مجلــس إدارة الشــركة وكان لهــا 
ــدور فــي التحــول اإليجابــي فــي الشــركة، حيــث اتخــذت الشــركة  ال
منــذ العــام 2017 مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي أدت إلــى تحســين 
ــاء األخطــار  ــث انتق ــا، وخصوصــا مــن حي ــات وربحيته ــاءة العملي كف
كفــاءة  رفــع  وأيضــا  التكنولوجــي،  والتحــول  التكاليــف  وضبــط 
العامليــن وتبســيط اجــراءات العمــل، ومنــح الصاحيــات وتفعيل دور 
ــة، كمــا حرصــت علــى نشــر ثقافــة ادارة  الحوكمــة والرقابــة الداخلي

ــف مســتويات الشــركة. المخاطــر فــي مختل
وأضــاف أن ثمــرة جهــود هــذه القــرارات كان جليــا في النتائــج المالية 
ــي انســجمت  ــام 2019 والت ــة النصــف األول مــن الع للشــركة لنهاي
مــع التوقعــات، حيــث بلــغ ربــح االكتتــاب 63,4 مليــون دينــار فيمــا 

بلغــت األربــاح االجماليــة قبــل الضريبــة 
حوالــي 28,4 مليــون دينــار وبنســبة 
نمــو بلغــت 83 بالمئــة عــن ذات الفتــرة 
مــن عــام 2018 فيمــا بلــغ صافــي ربح 
مليــون  الضريبــة 37,3  بعــد  الفتــرة 

دينــار.
وأشــار الوزنــي الــى أن الشــركة مــا 
ــي  ــادة الســوق المحل ــع بقي ــت تتمت زال
مــن  الســوقية  الحصــة  حيــث  مــن 
األقســاط حيــث بلغــت 6,15 بالمئــة 
لنهايــة النصــف األول مــن العــام الحالي 

ــا أن  ــة، موضح ــاح7,23 بالمئ ــن األرب ــت الحصــة الســوقية م . وبلغ
الشــركة تعمــل علــى الحفــاظ علــى هــذا الترتيــب القيــادي، ويعــزى 

ــة. ــا المالي ــا وقدرته ــركة بخدماته ــاء الش ــة عم ــك لثق ذل
ــف  ــى تصني ــي عل ــر االيجاب ــا االث ــة كان له ــج المالي ــن أن النتائ وبي
 A.M. Best العالميــة  التصنيــف  وكالــة  رفعــت  حيــث  الشــركة، 
ــى  ــل األجــل للشــركة مــن bbb إل ــي طوي ــف االئتمان درجــة التصني
bbb+ وأكــدت علــى تصنيــف القــوة الماليــة عنــد B++ . فيمــا 
قامــت الوكالــة بتعديــل المنظــور المســتقبلي ليصبــح مســتقر لــكا 
التصنيفيــن، لتصبــح الشــركة حاصلــة علــى أعلــى تصنيــف تمنحــه 

الوكالــة لشــركات التأميــن فــي األردن.
وأكــد الوزنــي أن الشــركة وضمــن خططها االســتراتيجية ســتعمل على 
التحــول التكنولوجــي فــي كافــة برامجهــا وخدماتها ســواء فــي الخدمات 
المقدمــة للعمــاء، أو فــي طريقــة ســير العمــل الداخليــة ، موضحــا أن 
العمــل جــاري حاليــا علــى تطويرعمليــة بيــع بوالــص التأميــن الكترونيا 
)online( ، ممــا يســرع عمليــة الحصــول علــى التأميــن المطلــوب ويوفــر 
ــور  ــل الحض ــة العمي ــن حاج ــيقلل م ــد، وس ــت والجه ــن الوق ــر م الكثي
شــخصيا إلــى الشــركة، مشــيرا الــى أن الفتــرة القصيــرة القادمــة ســوف 

تشــهد بعــض التعديــات فــي هيــكل فــروع الشــركة.

الوزني :555 مليون دينار استثمارات قطاع التأمين في المملكة

احتفلــت شــركة الخليــج للتأميــن  gig-Jordan  بالموظــف المثالــي 
لشــهر تمــوز لعــام 2019 حيــث قــدم الرئيــس التنفيــذي  للشــركة 
للســيد حاتــم عريقــات  الوزنــي درع تكريمــي  الدكتــور علــي 
 مــن الدائــرة الماليــة والــذي يشــغل حاليا منصــب قائــد فريــق.

 gig – يذكــر أن الســيد حاتــم انضــم إلــى فريــق عمــل شــركة
ــوس  ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل ــام 2011 وحاص ــي ع Jordan ف

ــاز. ــة امتي ــبة بدرج ــص محاس تخص

تكريم السيد حاتم عريقات 
من الدائرة المالية – من شركة gig  االردن
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فــي   gig-Jordan للتأميــن   العربــي  الشــرق  شــركة  شــاركت 
ــر  ــذي افتتحــه وزي ــة وال ــة للســياحة العاجي ــة العالمي ــر القم مؤتم
الصحــة الدكتــور ســعد جابــر مندوبــا عــن رئيــس الــوزراء الدكتــور 
ــوان  ــوم االحــد 2019/8/26 تحــت عن ــان ي ــي عم ــرزاز ف ــر ال عم
مســتقبل الســياحة العاجيــة الــذي نظمتــه هيئة تنشــيط الســياحة 

ــن  ــن ع ــور ممثلي ــرواد وبحض ــق ال ــة طري ــع مؤسس ــاون م وبالتع
ــن.  ــاص وإعاميي ــاع الخ القط

وقــد شــارك فــي هــذه الفعاليــة نيابــة عــن الشــركة  كل مــن 
الســيد فــراس األســير والســيد أنــس العــدوان كممثليــن عــن 

الشــركة خــال المؤتمــر.

شركة الشرق العربي للتأمين gig-Jordan تشارك في
 مؤتمر القمة العالمية للسياحة العالجية

مجلــة  نظمتــه  الــذي  الحفــل  للتأميــن  الصفــوة  شــركة  رعــت 
ــة رئيــس الــوزراء األســبق الدكتــور  »نيفرتيتــي« تحــت رعايــة دول
ــوم  ــار ي ــق المط ــى طري ــل عل ــة النخي ــي قري ــور ، ف ــداهلل النس عب

.2019/9/7 الموافــق  الســبت 
وقــام الســيد ضيــاء الدســوقي مديــر عــام شــركة الصفــوة للتأميــن 
خــال االحتفــال الــذي حضــره اوائــل التوجيهــي وعائاتهــم وعــدد 
ــدد  ــة وع ــة والخاص ــمية واألكاديمي ــات الرس ــي المؤسس ــن ممثل م
الصفــوة  لشــركة  التنفيذيــة  االدارة  وبحضــور  المدعويــن  مــن 
للتأميــن بتكريــم دولــة الدكتــور عبــداهلل النســور بهديــة تذكاريــة 
تعبيــرًا عــن اعتزازهــم وفخرهــم لدولتــه واحترامــاً وتقديــرًا لحضــوره 
الكريــم لحفــل تكريــم طلبــة الثانويــة العامــة، وكذلــك قامــت مجلــة 
ــة  ــن الشــركات الراعي ــم عــدد م ــل  بتكري ــي« خــال الحف »نيفرتيت
والداعمــة لاحتفــال وبضمنهــا شــركة الصفــوة للتأميــن حيث تســلم 

التكريــم ممثــا عــن الشــركة الســيد ضيــاء الدســوقي.

شركة الصفوة للتأمين ترعى  حفل تكريم أوائل الثانوية العامة
)التوجيهي( في المملكة لعام )٢٠1٩(   الذي نظمته مجلة »نيفرتيتي«
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وقعــت الشــركة  إتفاقيــة تعــاون مــع »مركــز العبدلــي الطبــي« عضو 
مجموعــة كليمنصــو ويتــم مــن خالهــا إعتمــاد المركــز كأحــد الجهات 
 الطبية المميزة  إلستقبال المؤمنين من خال شبكة األولى للتأمين.

وتأتــي هــذه االتفاقيــة التــي تعتبــر األولــى مــن نوعهــا مــع شــركة 
تأميــن أردنيــة حرصــًا مــن ســوليدرتي علــى تقديــم أفضــل 
الخدمــات الطبيــة لعمــاء الشــركة وعائاتهــم المؤمنيــن مــن 

ــة. ــبكتها الطبي ــال ش خ
الرئيــس  عبدالجــواد  عــاء  الســيد  بحضــور  االتفاقيــة  ووقعــت 

أحمــد  والســيد  للتأميــن  األولــى   – لســوليدرتي  التنفيــذي 
أبــو غزالــة نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي مركــز العبدلــي 
الطرفيــن.  مــن  التنفيذييــن  المــدراء  مــن  وعــدد   الطبــي 
وبــدوره أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســوليدرتي للتأمين الســيد 
عــاء عبــد الجــواد عــن اعتــزازه بهــذه االتفاقيــة التــي تعتبــر األولــى 
مــن نوعهــا وتتيــح لعمــاء الشــركة وعائاتهــم االســتفادة مــن هــذا 
ــي  ــزا ف ــة تمي ــز الطبي ــر المراك ــر مــن أكث ــذي يعتب ــر ال ــز الكبي المرك

المملكــة مــن حيــث الخدمــات والكــوادر المميــزة.
 وأشــار عبــد الجــواد ، أن ســوليدرتي تســعى ومــن خــال توقيــع 
مثــل هــذه االتفاقيــات الــى تقديــم كل  مــا هــو مميــز للعمــاء فــي 
ــزة التــي تتناســب  ــة الممي ــر كافــة الخدمــات الطبي الشــركة وتوفي
مــع طلباتهــم ، مشــيرا إلــى أن اســتقبال المراجعيــن للمركــز للعــاج 
 وإســتقبال حاالت اإلدخال للمستشــفى ســيتم خال األيام القادمة.
التــي تقدمهــا كل  وبيــن عبــد الجــواد ، أن الخدمــات الطبيــة 
الصحــي  التأميــن  برامــج  خــال  مــن  مــن شــركة ســوليدرتي 
التــي تقدمهــا ومركــز العبدلــي الطبــي ســيلمس اثرهمــا كافــة 
المتعامليــن مــع الشــركة لمــا للمركــز مــن ســمعة ومصداقيــة 
كبيــرة فــي التعامــل مــع المرضــى والمراجعيــن ، مؤكــدا علــى أن 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــج التأميني ــر البرام ــي تطوي ــتمرة ف ــركة مس الش
ــر  وخاصــة الطبيــة منهــا لعمائهــا مــن خــال كــوادر مدربــة وعب
ــي المملكــة. ــف المناطــق ف ــروع المنتشــرة للشــركة فــي مختل الف

سوليدرتي - األولى للتأمين توقع إتفاقية تعاون مع »مركز العبدلي الطبي«       

إقامــة بطولــة كــرة قــدم للشــركات والمنظمــات ، حيــث فــاز 
فريــق الجاليــة المصريــة بــكأس بطولــة ســوليدرتي علــى فريــق 
ــة  ــة للصليــب األحمــر، حيــث شــارك بهــذه البطول ــة الدولي اللجن
العديــد مــن المنظمــات )فريــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
فريــق الجاليــة المصريــة، فريــق الطــاب المصريــون، فريــق 
العاونــة للصرافــة، فريــق الهــال األحمــر، فريــق ســوليدرتي - 

ــن. ــى للتأمي األول

زيــارة وفــد مــن ســفارة جمهوريــة مصــر العربيــة فــي األردن إلى 
ســوليدرتي - الشــركة األولــى للتأميــن، لمتابعــة آليــة التغطيــة 
التأمينيــة للمواطنيــن المصرييــن المقيمين علــى أراضي المملكة 
األردنيــة الهاشــمية، وفقــًا لضوابــط التعاقــد بيــن الجانبيــن، 
وذلــك مــن أجــل تعظيم اإلســتفادة من مزايــا التغطيــة التأمينية 
 المقدمــة إلــى المواطــن المصــري المقيــم علــى أراضــي المملكة. 

نشاطات شركة سوليدرتي- األوىل للتأمني
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ــر  ــة مص ــفير جمهوري ــل س ــريف كام ــفير ش ــعادة الس ــة س تهنئ
ثــورة  الســفارة، بمناســبة االحتفــال بذكــرى  العربيــة وكادر 

يوليــو المجيــدة.

  Mat05 Jiu_Jitsu نــادي الوطنــي والعــب  المنتخــب  تهنئــة 
وفــوزه  األول  المركــز  علــى  الطبــور بحصولــه  رمــزي  كريــم 
بالميداليتيــن الذهبيتيــن فــي كا البطولتيــن التــي تــم إقامتهــا 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة- الس فيغــاس. 

وأنواعـــه. التأميـــن  أهميـــة  حـــول  عمـــل  ورشـــة   إقامـــة 
تناولـــت ورشـــة العمل عدد مـــن المواضيـــع المتعلقـــة بالتأمين 
تتضمن مبـــادىء التأميـــن، وتعريـــف الخطر وأنواعـــه، باإلضافة 
إلى اســـتعراض كافـــة أنواع التأميـــن كالتأمين البحـــري والحريق 
والحوادث العامة، والتأمين الهندســـي والمركبات والطبي)الشروط 

والتغطيـــات واالســـتثناءات، وإجراءات اإلصـــدار والتعويض(.

ــه  ــم اقامت ــذي ت ل 2019 وا ــف  ــرض الوظائ المشــاركة بمع
.”JobsInJo بمجمــع الحســين لألعمــال وبتنظيــم “

نشاطات شركة سوليدرتي- األوىل للتأمني
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اســتراتيجية  مــن  انطاقــاً 
ــم  ــى دع ــة إل ــركة الهادف الش
المجتمع المحلي، قامت شركة 
للتأميــن  األوســط  الشــرق 
الســنوي  دعمهــا  بتقديــم 
لمبــادرة تحمــس التــي تعنــى 
بالتحــري عــن زيــادة الــوزن 
والســمنة عند طلبة المدارس، 
وتقديم االستشارات التغذوية 
الفرديــة داخــل المــدارس مــن 
ــي  ــة الت ــادة التغذي ــال عي خ
تنشــئها وتشــرف عليهــا احدى 
أخصائيــات التغذيــة من أســرة 

مبــادرة تحمــس.
ويأتــي هــذا الدعــم فــي إطــار 
نشــر الوعــي الصحي لتنشــئة 
جيــل واع يتمتــع بالصحــة من 

جميــع جوانبهــا لتجنــب األمــراض التي تســببها الســمنة.

الموافقة على زيادة رأسمال 
»االراضي المقدسة للتأمين«

بمقدمات عينية
ــة  ــرار الهيئ ــى ق ــن عل ــارة والتموي ــت وزارة الصناعــة والتج وافق
ــن  ــال شــركة األراضــي المقدســة للتأمي ــادة رأس م ــة بزي العام
والــذي قررتــه فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العــادي حيــث تــم 
ــة وهــي  ــات عيني ــق مقدم ــال الشــركة عــن طري ــادة رأس م زي
عبــارة عــن قطعــة االرض رقــم ) 431( حــوض )4( - الذهبيــة 
دابــوق بمســاحة اجماليــة مقدارهــا )4009( متــر مربــع وتحويــل 
ملكيتهــا مــن المالــك رئيــس مجلــس االدارة الســيد بهــاء الديــن 
ــن  ــى شــركة األراضــي المقدســة للتأمي ــر ال ــن المظف محــي الدي
مقابــل أســهم وبخصــم اصــدار مقــدارة 0,300 فلــس للســهم 

الواحــد وتصنيــف قطعــة األرض كاســتثمار عقــاري. 
وفــي تقريــر للجنــة التقييــم مــن دائــرة االراضــي والمســاحة أظهــر 
التقريــر أن القيمــة المقــدرة لألرض بمبلــغ ) 3408084( دينار وعليه 
فــإن زيــادة رأســمال الشــركة تكــون بمقــدار ) 4868691( ســهم / 
دينــار ، ) 3408084 ( دينــارأي بخصــم اصــدار بقيمــة )300( فلــس 
للســهم ويكــون االصــدار بمبلــغ )1460607( دينــار وعليــه يكــون 

رأس مــال الشــركة بعــد الزيــادة ) 9868691( دينــار / ســهم.

مرتكــزة الــى أكثــر مــن اربعــة عقــود مــن الخبــرة فــي قطــاع التأميــن وتوفيــر المنتجــات التأمينيــة التــي تلبــي تطلعــات عمائهــا، اطلقــت 
شــركة القــدس للتأميــن منتجها التأميني االســتثنائي الجديــد »دارنا« 
بالنظــر لألهميــة التــي يوليهــا المواطــن لمنــزل العمــر والحــرص مــن 

القــدس للتأميــن علــى تلبيــة طموحــات عمائهــا.
وبحــرص كبيــر مــن االدارة التنفيذيــة للقــدس للتأميــن بالســعي 
الحثيــث للحفــاظ علــى ترتيبهــا المتقــدم فــي ســوق التأميــن والتميــز 
ــر  ــا« ليوف ــج »دارن ــاق برنام ــاء اط ــركة، ج ــاء الش ــة عم ــي خدم ف
تغطيــة تأمينيــة بمزايــا اســتثنائية كمــا تقــول الشــركة، بحيــث 
تترجــم الحــرص علــى توفيــر حمايــة تأمينيــة شــاملة ضــد أي خطــر 

ــل. ــزل العمي ــه من مــن الممكــن أن يتعــرض ل
واشــتمل المنتــج الجديــد »دارنــا« علــى تغطيــة تأمينيــة شــاملة لكل 
ــي،  ــة وبســعر مثال ــة نموذجي ــم بطريق ــذي صم ــزل وال عناصــر المن
ــن  ــق تأمي ــا وثائ ــي توفره ــية الت ــة االساس ــى الحماي ــة إل وباإلضاف
ــض عــن أضــرار الحريق والســرقة  ــل التعوي ــة مث ــكات العادي الممتل

ــة.  واالضــرار الطبيعي

القدس للتأمين تطلق منتجها الجديد »دارنا«

شركة الشرق األوسط للتأمين
 تقدم دعمها السنوي لمبادرة تحمس
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للتأميــن  العــرب  الضامنــون  شــركة  تواصــل 
فــرع   إلفتتــاح  وتحضيراتهــا  اســتعداداتها 
للشــركة فــي محافظــة العقبــة قريبــا وذلــك 
بعــد االنتهــاء مــن التراخيــص تنفيــذا لخطــة 
والوصــول  بأعمالهــا  التوســع  فــي  الشــركة  
ــة،  ــي الطليع ــى ف ــاء لتبق ــة أفضــل للعم لخدم
حيــث أن الشــركة منــذ التأســيس فــي عــام 
التأمينيــة  خدماتهــا  لتقديــم  تســعى   1995
تلبيــة  التأميــن  انــواع  كافــة  فــي  المميــزة 

عمائهــا. الحتياجــات 

عقــدت شــركة الضامنــون العــرب للتأميــن دورة تدريبيــة لموظفيهــا  بعنــوان ) دورة 
تثقيفيــة فــي التأميــن ( والتــي حاضــر فيهــا الســيد عبــد الرحمــن الحجــاوي بمشــاركة 
ــز وترســيخ المعرفــة فــي  ــى تعزي ــدورة ال 15 موظــف  مــن الشــركة حيــث هدفــت ال
ــنى  ــى يتس ــم حت ــة لديه ــاءة واالنتاجي ــع الكف ــركة ولرف ــي الش ــدى موظف ــن ل التأمي
لهــم تقديــم أفضــل خدمــة للعمــاء وذلــك خــال الفتــرة مــن 2019/08/25 وحتــى 

.  2019/09/03

شركة الضامنون العرب للتأمين تستحدث 
فرع للشركة في محافظة العقبة 

قامــت شــركة المجموعــة العربيــة األوروبيــة للتأميــن حفــل 
غــداء لموظفــي الشــركة يــوم 2019/9/14 لتكريــم الموظــف 
المثالــي وذلــك فــي مقــر الشــركة بحضــور رئيــس مجلــس 
ــذه المناســبة  ــى به ــس، وألق اإلدارة وعــدد مــن اعضــاء المجل
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  بجالــي  قســطندي  فــؤاد  الدكتــور 
ــع  ــا جمي ــكر فيه ــة ش ــام كلم ــر الع ــدر المدي ــا ب ــورة الن والدكت
القائميــن علــى الشــركة وموظفيهــا علــى جهودهــم المســتمرة 

ــاء. ــن العط ــد م ــذل مزي ــم لب ــركة وتحفيزه ــاح الش النج
حيــث قامــت د. النــا بــدر خــال الحفــل بتكريــم الموظــف 
المثالــي للربــع الثانــي لعــام 2019 الســيدة تمــارا العمايــرة 

الصحــة والتوفيــق. لهــا دوام  وتمنــت 

شــركة المجموعــة العربيــة األوروبيــة للتأميــن 
تقيــم حفــل غــداء لموظفــي الشــركة

ضمن نشاطات شركة الضامنون العرب للتأمين 
دورة تدريبية لموظفيها في التأمين   
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ضمــن سياســتها الراميــة إلــى تدريــب وتأهيــل كوادرهــا البشــرية، 
اختتمــت يــوم الخميــس الموافــق 2019/8/1م أعمــال البرنامــج 
ــة  ــة األردني ــد فــي المجموعــة العربي ــذي عق ــي ال ــي المحل التدريب
للتأميــن بعنــوان »أســس ومبــادئ التأميــن وتطبيقاتهــا علــى 
ــن  ــه )14( مشــاركًا م ــذي شــارك في ــن« وال ــروع التأمي ــف ف مختل
ــام  ــي ق ــام، والت ــر واألقس ــف الدوائ ــن مختل ــركة وم ــي الش موظف
نائــب  القططــي  الســيد وليــد  البرنامــج  بتغطيــة محــاور هــذا 

ــام. ــر الع المدي
كمــا اختتــم يــوم الخميــس الموافــق 2019/7/25م أعمــال ورشــة 
العمــل التدريبيــة المحليــة التــي عقــدت فــي الشــركة بعنــوان 
»البيانــات الماليــة والميزانيــة العموميــة« والتــي شــارك فيهــا )22( 
ــر واألقســام،  ــف الدوائ مشــاركًا مــن موظفــي الشــركة ومــن مختل
حيــث قــام بتغطيــة محــاور هــذه الورشــة المديــر المالــي للشــركة 

الســيد عاصــم عطــاري.
وفــي نهايــة هــذه الفعاليــات، شــكر المشــاركون فــي هــذه البرامــج 

إدارة الشــركة علــى توفيــر برامــج التدريــب المحلــي الهادفــة إلــى 
الوقــوف علــى كل جديــد فــي التأميــن وتطبيقاتــه.

ومــن الجديــر بالذكــر، بأنــه قامــت اإلدارة العليــا للمجموعــة العربيــة 
األردنيــة للتأميــن باعتمــاد برامــج تدريــب محلّيــة متخصصــة 
ومبرمجــة لموظفيهــا تهــدف إلــى تمكينهــم وتدريبهــم وإطاعهــم 

علــى كل مــا هــو جديــد فــي مجــاالت التأميــن المختلفــة.

المجموعة العربية األردنية للتأمين تعقد برنامجين محليين للتدريب

 تــم يــوم االثنيــن الموافــق 2019/9/16م توقيــع اتفاقيــة تجديد 
عقــد التأميــن الطبــي بيــن المجموعــة العربيــة األردنيــة للتأميــن 
ــام  ــث ق ــان االجتماعــي، حي ــة لمتقاعــدي الضم ــة األردني والجمعي
بتوقيــع االتفاقيــة بالنيابــة عــن  مديرعــام شــركة المجموعــة 
ــد  ــيد ولي ــام الس ــر الع ــب المدي ــن ، نائ ــة  للتأمي ــة االردني العربي
ــدي  ــة متقاع ــس جمعي ــة رئي ــد القرارع ــتاذ أحم ــي واألس القطط

ــي. ــان االجتماع الضم
وحضــر توقيــع االتفاقيــة عــن الجمعيــة الســيد خالــد ارتيمــة/ 
أميــن الســر، والســيد أحمــد أبــو غــوش/ أميــن الصنــدوق وعــن 
ــاة  ــات الحي ــرة تأمين ــر دائ ــة/ مدي ــد خطاطب ــيد أحم ــركة الس الش
والطبــي والســيد صالــح البــداوي/ دائــرة تطويــر األعمــال، ويأتــي 
توقيــع هــذه االتفاقيــة تتويجــاً للخدمــات التأمينيــة المتميــزة التي 
تقــوم المجموعــة العربيــة األردنيــة للتأميــن بتقديمهــا وتوفيرهــا 

لعمائهــا الكــرام.
ــة لمتقاعــدي الضمــان االجتماعــي  ــة األردني ــأن الجمعي ويذكــر ب
بشــؤون  االهتمــام  إلــى  عــام 2009 وتســعى  تأسســت  قــد 

متقاعــدي الضمــان والعمــل علــى تحســين ظروفهــم االقتصاديــة 
الجهــات  لــدى  ومتابعتهــا  بحقوقهــم  وتوعيتهــم  واالجتماعيــة 
المعنيــة، وإقامــة المشــاريع االنتاجيــة لرفــد مواردهــا، واالســهام 

ــبيها. ــية لمنتس ــاع المعيش ــين األوض ــي تحس ف

توقيع اتفاقية تجديد عقد التأمين الطبي بين المجموعة العربية األردنية
 والجمعية األردنية لمتقاعدي الضمان االجتماعي
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أعلنــت الشــركة العالميــة للتأمينــات العامــة القابضــة المحــدودة عــن أرباحهــا الماليــة للنصــف األول مــن العــام 2019 حيــث أعلنــت 
11,02 مليــون دوالر أميركــي عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، وارتفــاع فــي اجمالــي األقســاط المكتتبــة مــا نســبته 12,2 % لتصــل 

186,12 مليــون دوالر أميركــي فــي حزيــران 2019 مقارنــة مــع 165,87 مليــون دوالر أميركــي فــي حزيــران 2018 .
وبلــغ ربــح االكتتــاب للمجموعــة 25,88 مليــون دوالر أميركــي للســتة أشــهر األولــى مــن العــام 2019 بزيــادة تبلــغ 9 % عــن نفــس الفتــرة 
فــي العــام الماضــي حيــث بلغــت 23,75 مليــون دوالر أميركــي فــي 30 حزيــران مــن العــام 2018. وشــهدت المحفظــة التأمينيــة نمــوًا في 

معظــم القطاعــات وخاصــة التأميــن ضد الحــوادث والتأميــن الهندســي وتأمين الموانــئ والمحطات. 
كمــا زاد العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي 30 حزيــران 2019 الــى 8,7 % مقارنــة مــع 7,2 % فــي نفــس الفتــرة مــن العــام 2018 
وزادت القيمــة الدفتريــة للســهم إلــى 2,358 دوالر أميركــي فــي 30 حزيــران 2019 مــن 2,272 دوالر أميركــي فــي نهايــة العــام 2018.

وفــي الوقــت نفســه زاد العائــد علــى االســتثمار فــي النصــف األول مــن 2019 الــى 7,3 مليــون دوالر أميركــي مقارنــة مــع 4,88 مليــون 
دوالر أميركــي خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. كمــا بلغــت النســبة المجمعــة للمجموعــة 92,84 % فــي نهايــة حزيــران 2019 

مقارنــة مــع 91,28% فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضي. 
المجموعــة: إدارة  مجلــس  رئيــس  ونائــب  التنفيــذي  الرئيــس  الجبشــة،  واصــف  قــال  النتائــج  هــذه  علــى   وتعليقــا 
»لقــد اســتعاد قطــاع التأميــن صحتــه وهــو فــي أفضــل حاالتــه منــذ فتــرة طويلــة حيــث نــرى ارتفاعــا تدريجيــا فــي أســعار االكتتــاب 
والــذي نتوقــع أن يســتمر إلــى نهايــة العــام. ان نتائجنــا الجيــدة هــي حصيلــة التزامنــا باســتراتيجية االكتتــاب المنضبــط والنمــو الربحــي، 

وسنســتمر فــي سياســة توســيع وتنويــع محفظتنــا التأمينيــة والتــي ســاعدتنا فــي مواجهــة ظــروف وتحديــات القطــاع«.

الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة تعلن نتائجها

أصــدرت وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن / إدارة التأميــن 
ملخصــًا ألعمــال التأميــن علــى الحيــاة لــدى شــركات التأميــن 
العاملــة فــي األردن للعــام 2018، وتــم نشــره علــى الموقــع 
تعزيــز  بهــدف  وذلــك   www.mit.gov.jo للــوزارة  االلكترونــي 
 الشــفافية وتوفيــر معلومــات دقيقــة للمهتميــن بقطــاع التأميــن.
ــاط  ــي األقس ــوزارة أن إجمال ــن ال ــادرة ع ــات الص ــرت البيان وأظه
ــت  ــد بلغ ــام 2018 ق ــاة لع ــى الحي ــن عل ــازة التأمي ــة بإج المكتتب
إجمالــي  مــن   )%14,2( تشــكل  والتــي  دينــار  مليــون   )86,3(
وبنســبة  التأميــن،  إجــازات  كافــة  فــي  المكتتبــة  األقســاط 
.2017 للعــام  دينــار  مليــون  بـــ)79,8(  مقارنــة   )%8(  نمــو 
وبلغ عدد المغطيين )Covered Lives( بوثائق الحياة المكتتب بها )2,1( 
 مليون شخص لعام 2018 مقارنة بـ)2,3( مليون شخص لعام 2017.

كمــا أظهــرت البيانــات تركــز الحصــص الســوقية بإجــازة التأميــن 

ــاة بشــكل متوســط، حيــث تســتأثر 3 شــركات بنســبة  علــى الحي
)72,8%( مــن الحصــة الســوقية، وتتركــز االكتتابــات لعــام 2018 
بفــرع التأميــن علــى الحيــاة بإجمالــي أقســاط مكتتبــة )65,6( 
مليــون دينــار وتعــادل 76% من إجمالي األقســاط المكتتبة بإجازة 
التأميــن علــى الحيــاة، فــي حيــن بلغــت االكتتابــات بفــرع التأمينات 
المرتبطــة اســتثماريًا )19( مليــون دينــار والتــي تشــكل 22% مــن 
إجمالــي االقســاط المكتتبــة لعــام 2018، وبلغــت االكتتابــات 
بفــرع تأميــن دفعــات الحيــاة )التقاعــدي( )1,6( مليــون دينــار 
 والتــي تشــكل 2% مــن إجمالــي االقســاط المكتتبــة لعــام 2018.
وبلغت نســبة الوثائق الجديدة 26% من إجمالي األقســاط المكتتبة، 
 بينمــا بلغــت نســبة الوثائــق الســارية )تجديــد( 74% لعــام 2018.

وتوزعت إجمالي األقساط المكتتبة بإجازة التأمين على الحياة لعام 2018 
 علــى الوثائق الفردية والجماعيــة بنســبة 49,6% و50,4% على التوالي.

)8٦.٣( مليون دينار
 أقساط التأمين على الحياة لعام ٢٠18
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اقامــت شــركة مدنــت-األردن وبالتعــاون 
مــع شــركائها مــن مقدمــي الخدمــة الطبيــة 
)مركــز الشــامي للعيــون، مجموعــة صيدليــة 
 Nutria Center ،الزرقــاء االولــى الدوائيــة
الطبيــة(  مــدالب  مختبــرات  ومجموعــة   ،
يــوم طبــي مجانــي لموظفــي شــركة طيبــة 

ــا: ــات منه وتضمــن فعالي
ــة  ــات طبي ــون وفحوص ــامل للعي ــص ش فح
منهــا )قيــاس ضغــط الــدم وفحــص الســكر ، 
 ,BMI وفحــص قــوة الــدم( وتم عمل فحــص

وتــم تقديــم نصائــح طبيــة  وتغذويــة.

يوم طبي مجاني - شركة طيبة للصناعات الغذائية

شركة غلوب مد األردن  توقع 
 إتفاقية تعاون مع مركز العبدلي الطبي

ــز  ــع مرك ــاون م ــة تع ــد األردن إتفاقي ــوب م ــركة غل ــت ش وقع
العبدلــي الطبــي )عضــو مجموعــة كليمنصــو( كأول شــركة 
إدارة نفقــات طبيــة فــي األردن ويأتــي ذلــك حرصــًا مــن شــركة 
غلــوب مــد األردن لتوفيــر كافــة الجهــات الطبيــة المميــزة ضمــن 

ــا. ــة لعمائه ــات الطبي ــم أفضــل الخدم شــبكتها لتقدي
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ینعى 
رئیس  وأعضاء مجلس اإلدارة

ومدیر اإلتحاد األردني لشركات التأمین وكافة العاملین فیه 
بمزید من الحزن المرحوم بإذن هللا تعالى

الــراحــل السیــد وائــل الخطیب 
)مدیـر عـام شـركـة لوكـتــون - دبــي/االمــارات(

والذي یعتبر من ابرز الشخصیات التأمینیة المخضرمین على المستوى العربي والعالمي
 حیث وافته المنیة في المملكة العربیة السعودیة 

یوم االثنین الموافق 2019/9/9  
ویتقدمون من عائلته بأصدق مشاعر العزاء والمواساة

 سائلین المولى عزوجل ان یتغمد الفقید برحمته الواسعة
 وأن یلهم أهله جمیل الصبر وحسن العزاء

إنا هلل وإنا الیه راجعون

ینعى 
رئیس  وأعضاء مجلس اإلدارة

ومدیر اإلتحاد األردني لشركات التأمین وكافة العاملین فیه 
 بمزید من الحزن المرحوم بإذن هللا تعالى

السیــد وائـــل أیوب زعرب

مؤسس الشركة األردنیة الفرنسیة للتأمین )جوفیكو( 
 وأحد قامات ورواد قطاع التأمین في األردن

والد كل من الدكتور ولید زعرب – عضو مجلس إدارة االتحاد 
ومدیر عام الشركة األردنیة الفرنسیة للتأمین )جوفیكو(

 والسید وسیم زعرب – رئیس مجلس إدارة االتحاد سابقاً 
 والسید أیوب زعرب – الرئیس التنفیذي لشركة المشرق للتأمین/فلسطین

 الذي انتقل الى رحمته تعالى یوم الثالثاء الموافق 2019/9/17 ویتقدمون من عائلته بأصدق مشاعر العزاء والمواساة
سائلین المولى عز وجل ان یتغمد الفقید برحمته الواسعة وأن یلهم أهله جمیل الصبر وحسن العزاء

إنا هلل وإنا الیه راجعون




