




االتحاد

شكر و عرفان

61 شكر و عرفان







6

1/8/3خطــوات التحــول ايل ادارة املطالبــات 

رقمية
الخطوة االولي: برنامج مطالبات مستقر: -

الحصــول علــى برنامــج خــاص يقــوم بمعالجــة 
مطالبــات عمــاء التأميــن مســتقر أي يعمــل 
ــه القــدرة علــى العمــل علــى  بــدون مشــاكل ول
انــواع  المختلفــة ومختلــف  التشــغيل  انظمــة 
األجهــزة وخاصــة الهواتــف الذكيــة، يجــب 
ــن مــن  ــدأ البحــث الخــاص بشــركة التامي أن يب
الحاليــة  المطالبــات  خــال تحليــل مجــاالت 
بتبســيطها  البرنامــج  يقــوم  ســوف  والتــي 
هــذه  ان  االلــي.  التشــغيل  كفــاءة  باســتخدام 
ــل  ــودة بالفع ــي موج ــج ه ــن البرام ــة م النوعي
المطالبــات  تســوية  فــي  وتــؤدي دور رائــع 
ولكــن الســؤال هــو ســيتم تصميــم هــذا البرنامــج 
مــا تفضلــه شــركات  الشــركة وهــو  داخــل 
التأميــن الكبــرى التــي لهــا درات ماليــة عاليــة 

احمد محمود رضوان
ــي  ــام العرب ــاد الع ــة االتح ــج ألي ــي برام أخصائ

للتأميــن

ام يتــم شــراءه جاهــز وهــذا مــا تفضله شــركات 
التأميــن متوســطة وصغيــرة الحجــم، ويتوقــف 
االختيــار علــى الشــراء او التصميــم مــن خــال 

ــة: ــئلة االتي ــى االس ــة عل االجاب
داخــل  البشــرية  المــوارد  مــن  يوجــد  -هــل 
الشــركة مــا يســتطيع القيــام بتصميــم البرنامــج؟

-هل تكلفة تصميم البرنامج أكبر ام شراءه؟
-هــل إذا تــم شــراء البرنامــج ســوف يعمــل مــع 

باقــي البرامــج الموجــودة فــي الشــركة؟
ــة  ــوارد الداخلي ــن الم ــي م ــا يكف ــد م ــل يوج -ه
ــوارد  ــج، والمقصــود بالم ــذا البرنام لتشــغيل ه
الداخليــة هنــا هــو )المــوارد البشــرية والمــوارد 
ــة( فالمــوارد البشــرية هــي عنصــر هــام  المالي
فــي تشــغيل هــذه البرامــج والتعامــل معهــا 
بشــكل ســليم فيجــب اختيــار كــوادر لهــا القــدرة 
ــن  ــات م ــل المطالب ــول تحوي ــم وقب ــى التعلي عل
الشــكل التقليــدي الــي الشــكل الرقمــي الجديــد، 
هــذا  اخــر  فــي  شــاء هللا  ان  نأتــي  وســوف 
الفصــل بجــزء خــاص بــإدارة المــوارد البشــرية 
واهميتهــا فــي هــذه المرحلــة، امــا بالنســبة 
للمــوارد الماليــة والماديــة فهــي تتمثــل فــي 
االجهــزة والبنيــة التحتيــة للنظــم المعلومــات 
وهــل تســتطيع تشــغيل هــذه البرامــج، ويجب ان 
تكــون هــذه البرامــج ذات واجهــه تطبيقية ســهلة 
ســواء للعامليــن او لعمــاء التأميــن فليــس مــن 
ــه واجــه  ــم او شــراء برنامــج ل المعقــول تصمي
تطبيــق صعبــة ال أحــد يســتطيع التعامــل معهــا. 
ــى البرنامــج أيضــا ان يتعامــل مــع  ويجــب عل
ــذي  الحســاب التأمينــي الخــاص بــكل عميــل ال
ــق  ــي خطــوات تحــول ادارة الوثائ ــره ف ــم ذك ت

الــي الشــكل الرقمــي)1/7/3( فــي الخطــوة 
االولــي ألنــه مــن داخــل هــذه الحســاب ســوف 
ــي  ــاب التأمين ــات، ان الحس ــاء المطالب ــم انش يت
ــق  ــال تطبي ــن خ ــل م ــا يعم )1-4-3( وايض
ــمي  ــا يس ــد م ــث يوج ــة حي ــف المحمول الهوات
بالبرنامــج العميــل الــذي لــه واجــه تطبيــق 
تتصــل مباشــرة بقاعــدة البيانــات بالشــركة ومن 
ــل  ــي الخــاص بعمي ــو فتــح حســاب التأمين خال
التأميــن البــدء فــي اعــداد المطالبــة عنــد حــدوث 
الخطــر وايضــا البرنامــج يســتطيع التعامــل مــع 
الحســاب االئتمانــي الخــاص بالمؤمــن لــه لكــي 
علــي ســبيل المثــال فــي عمليــة التحويــل النقــدي 
فــي حالــه االنتهــاء مــن المطالبــة وصــرف 

ــض, التعوي
ــد مــن ان البرنامــج يدعــم  ــرا يجــب التأك وأخي
األقــل  علــى  واالنجليزيــة  العربيــة  اللغــة 
الن معظــم البرامــج الموجــودة تدعــم اللغــة 

فقــط. اإلنجليزيــة 

الخطوة الثانية: اختبار البرنامج
كان  ســواء  البرنامــج  علــى  الحصــول  بعــد 
بالشــراء او بالتصميــم يجــب اختبــار البرنامــج 
مــن كافــة الجوانــب والتأكــد مــن اســتقراره 
ــوية  ــي تس ــه ف ــه وفعاليت ــار كفاءت ــب اختب ويج
المطالبــات، وهــل يقــوم بالفعــل علــى الحــد مــن 
أوقــات المطالبــات، وهــل يســتطيع ان يقــدم 
لشــركه التأميــن قيــاس أداء عمليــات المطالبــات 
وإخــراج التقاريــر. االختبــارات هنــا تكــون 

ــي: ــى شــكل االت عل
البرنامــج  إعطــاء  أي  إيجابيــة:  -اختبــارات 

 التأمين الرقمي )الجزء الثالث(  
بحث
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ــر  ــة التقاري ــدى دق ــري م ــة ون ــات صحيح بيان
ــه  ــهلة وان ــة وس ــة صحيح ــل بطريق ــه يعم وان
ــاءة  ــة والكف ــث الربحي ــن حي ــد م ــق الفوائ يحق
ــزام التنظيمــي ــط االســتراتيجي وااللت والتخطي
-االختبــارات الســلبية: وهــي إعطــاء البرنامــج 
ــى  ــج عل ــدرة البرنام ــري ق ــة ون ــات خاطئ بيان
بســرعة  االحتيــال  او  األخطــاء  اكتشــاف 
وفعاليــة، دون تقويــض رضــا العمــاء أو رفــع 
تكاليــف التقاضــي دون مبــرر أو خلــق صافــي 

ــدة. ــف جدي تكالي
وايضــا يجــب التأكــد مــن التكامــل وتبــادل 
ــا مــن  ــد يمكنن ــات: أي ان البرنامــج الجدي البيان
الموجــودة  الســابقة  البيانــات  ادخــال  خالــه 
لــدي شــركة التأميــن بالفعــل مــن نظامهــا القديــم 
والتأكــد مــن انهــا تعمــل مــع النظــام الجديد دون 
ادنــي مشــكلة وايضــا يجــب علــى النظــام الجديد 
اصــدار تقاريــر يمكــن اســتخدامها فــي أكثر من 
برنامــج مثــل حزمــة برامــج االوفيــس المقدمــة 
مــن شــركة مايكروســوفت، كمــا يجــب ان نقــوم 
ــة  ــه كيفي ــر لرؤي ــارات والتقاري بطباعــة االختب
الحصــول علــى تقاريــر مطبوعــة بشــكل ســليم 

ومناســبة لقســم الحســابات داخــل الشــركة
ــدء  ــج والب ــة البرنام ــن صاحي ــد م ــد التأك وبع
فــي االســتخدام يجــب اإلخــذ فــي االعتبــار باننــا 
ســوف نقــوم باســتخدام تطبيــق للمطالبــات يعمل 
بنظــام الحاســب االلــي وهــو مــا ســوف يــؤدي 
وطريقــة  المعتــادة  اإلجــراءات  تغييــر  الــي 
المهــم أن  أداء األشــخاص لوظائفهــم. ومــن 
يســاهم الموظفــون فــي التخطيــط والتحليــل فــي 
اختبــار النظــام، لضمــان أن الجميــع يفهــم كيــف 
البرنامــج  وان  اســتخدامه  مــن  سيســتفيدون 
بشــكل ســريع  انهــاء االعمــال  فــي  تســاعد 
وليــس لاســتبدال العامليــن بهــا. لذلــك ينصــح 
بــان كل مــن ســوف يتعامــل مــع هــذا البرنامــج 
ــب  ــوم بالتدري ســواء مصمــم او مشــتري ان يق
ــه  ــه والتأكــد مــن ان ــدء بالعمــل ب ــل الب ــة قب علي
فــي المســتقبل يمكــن تحديثــه فــي المســتقبل 
بســهولة دن الحاجــة الــي تغيــر ايــة بيانــات 

ــث ــذا التحدي ــب له ــد ايضــا تدري ويوج

الخطوة الثالثة - معالجة المطالبات: -
وتنقســم الخطــوة الثالثــة )معالجــة المطالبــات( 
واالخيــرة كمــا نــري فــي الشــكل الســابق )4-

3( الــي أربــع خطــوات فرعيــة وهيــا: -
1-أول إشــعار مــن الخســارة: عنــد قيــام عميــل 
التأميــن بدخــول الــي حســابة التأمينــي الخــاص 
ــا  ــن هن ــدأ م ــة تب ــجيل المطالب ــي تس ــدء ف والب
بيانــات  معالجــة  مــن خطــوات  اول خطــوة 

ــذي  ــب ال ــق الوي ــق تطبي ــات عــن طري المطالب
ــل  ــات، وتحمي ــل إلدخــال المعلوم يســمح للعمي
وغيرهــا  والتقاريــر،  واإليصــاالت  الصــور 
مــن البراهيــن المطلوبــة علــي حــدوث الخطــر 
بالفعــل واتمــام ادخــال البيانــات المطلوبــة فــي 
المطالبــة واو مــن خــال التطبيــق الخــاص 
ــة  ــف المحمول ــي الهوات ــود عل ــركة الموج للش
الصفحــة  ايضــا  الدخــول  ويمكــن  الذكيــة 
جهــاز  أي  خــال  مــن  بالمطالبــة  الخاصــة 
حاســب  الــي مــن خــال علــي  موقــع الشــركة 

ــت. ــي االنترن عل

2-التعييــن تلقائيــا او يــدوي إلــى نــوع المطالبة: 
حيــث يتــم تحديــد نــوع المطالبــة بنــوع الوثيقــة 
ــدة  ــة واح ــه وثيق ــن ل ــدي المؤم ــت ل أي إذا كان
ــأن العميــل  للتاميــن ضــد حــوادث الســيارات ف
ــات الخاصــة  ــاء اســتمارة المطالب ــدا كل بم يب
بحــوادث ســيارات وإذا كان لديــة أكثــر مــن 
وثيقــة فيمكــن اختيــار المطالبــة التــي تائــم 
الوثيقــة، او يقــوم باختيــار نــوع المطالبــة يدويــة 
وعنــد االنتهــاء مــن مــاء اســتمارة المطالبــات 
البرنامــج  يقــوم  المرفقــة  مســتنداتها  بــكل 
ــى  ــات عل ــي قســم المطالب ــة ال ــل المطالب بتحوي

ــر.  ــور دون أي تأخي الف

3-التدقيــق والفحــص: فــي قســم المطالبــات 
التــي  المســتندات  بفحــص  العاملييــن  يقــوم 
مثــل  الخطــر  وقــوع  علــى  األدلــة  تعتبــر 
مثــل  صــور  او  وثائــق  او  الفيديــو  مقاطــع 
الشــهادات الطبيــة والفواتيــر والتاريــخ الطبــي 
واإلجــراءات الجراحيــة فيجــب علــى العنصــر 
معلومــات  ومطابقــة  التدخــل  هنــا  البشــري 
المطالبــات بالوضــع الحقيقــي وإذا كانــت هنــاك 
أي ماحظــات غيــر مفهومــة فانــة امــا ان يقــوم 
الموظــف باالستفســار مــن عميــل التاميــن عنها 

ــا. ــد منه ــه للتأك ــاب بنفس او الذه

االنتهــاء  وعنــد  والدفــع:  العميــل  4-اعــام 
بــان  والتأكــد  شــيء  كل  مــن  التحقــق  مــن 
ــم  ــا يت ــا يعيبه ــد م ــة وال يوج ــة صحيح المطالب
ــد  إبــاغ عميــل التاميــن عبــر الهاتــف او البري
وانــه  المطالبــة  مــن  بانتهــاء  االلكترونــي 
ــى الحســاب  ــة عل ــغ المطالب ــل مبال يمكــن تحوي
االئتمانــي الخــاص بالعميــل وهــذا الحســاب 
ــي  ــم الحســاب التأمين هــو المســتخدم داخــل رق
التأميــن مــن  وهوالــذي يقــوم بدفــع اقســاط 
خالــه ولكــن اذ كانــت شــركة التاميــن هيــا 
التــي تتولــي االشــراف علــى عمليــة التعويــض 

يمكــن مــن خــال الهاتــف االتفــاق مــع المؤمــن 
لــه لألغــاق هــذه المطالبــة ومــن االفضــل 
الــي  المطالبــة  نمــوذج  مــن  نســخة  ارســال 
البريــد االلكترونــي لصاحــب المطالبــة لوضــع 
ــد االنتهــاء مــن  ــي عليهــا عن توقيعــه االلكترون

تســويتها.
ــات  ــة المعلوم ــر مكتمل ــات غي ــبة للمطالب بالنس
أو التــي تــم رفضهــا يقــوم قســم المطالبــات 
التاميــن  عميــل  مــع  المباشــر  باالتصــال 
الســتكمال المعلومــات او شــرح ســبب الرفض.
مازالــت هنــاك مــا يســمي بالمطالبــات المعقــدة 
والتــي ليــس مــن الســهل التعامــل معهــا بشــكل 
ــن  ــر م ــي الكثي ــاج ال ــي تحت ــل فه ــي كام رقم
التحقيــق فعلــي ســبيل المثــال ان مطالبــة ضيــاع 
ــر المحمــول  ــة او الكمبيوت أحــد الهواتــف الذكي
أســهل بكثيــر واقــل احتياليــة مــن مطالبة ســرقة 
ــن  ــة الثم ــة باهظ ــار كريم ــرات او احج مجوه
او تدميــر الممتلــكات بشــكل عمــد وفــي الفصــل 
القــادم ســوف نتعــرض بــأذن هللا الــي جــزء 
كامــل عــن االحتيــال والغــش فــي بيئــة التأميــن 
ــن الرقمــي يحــد مــن  الرقمــي وكيــف ان التامي
عمليــات االحتيــال والغــش عــل عكــس مــا هــو 

متوقــع.
وفــي صفحــة )158-159( تــم وضــع تصور 
ــادث  ــال لح ــبيل المث ــى س ــه عل ــوذج مطالب لنم
ســيارة علــى شــبكة االنترنــت يســتطيع مــن 
ــوذج  ــاء النم ــوم بم ــه ان يق ــن ل ــه المؤم خال
والمســتندات  الصــور  مــن  االلــة  وارفــاق 
ــاء  ــى االنته ــط بالضغــط عل ــوم فق ــة ويق وخاف
قســم  الــي  النمــوذج  هــذا  يتحــول  وبالتالــي 
ــة. ــي معالجــة هــذه المطالب ــدء ف ــات للب المطالب

أول إشعار من الخسارة

 التعييــن تلقائيــا او يــدوي
إلــى نــوع المطالبــة

التدقيق والفحص

اعالم العميل والدفع

شكل)9-3(
خطوات معالجه المطالبات
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9/3 اعادة التأمني الرقمي

إن اعــادة التاميــن تتطلب إدارة حــذرة للمخاطر 
والســيطرة علــى نفقــات المطالبــات لذلــك يجــب 
علــى شــركات إعــادة التأميــن ان يكــون لديهــا 
اإلدارة الفعالــة إلعــادة التأميــن للمحافظــة علــى 
ــا  ــاء بالتزاماته ــي وااليف ــا المال ســامة مركزه
شــركات  او  لهــم  المؤمــن  تجــاه  التعاقديــة 
التاميــن فــي حالــــــــة نشــوء مطالبــات وللقيــام 
بذلــك فانــة يجــب توفــر الوســائل الحديثــة مــن 
والبرمجيــات  والنمــاذج  الحاســوب  اجهــزة 
ــات  ــتخراج االحصائي ــوم باس ــي تق ــة لك الحديث
عــن نتائــج اعمالهــــا بدقــة ،االمــر الــذي يمكنها 
مــن تحليــل االخطــار لــكل محفظــة علــى حــدة 
ــك  ــات وبذل ــاط والتعويضــــ ــث االقس ــن حي م
تعيــد  ان  التاميــن  إعــادة  شــركة  تســتطيع 
النظــر فــي اتفاقياتهــا مــع المعيديــن ســواء فــي 
ــوع اتفاقاتهــا  ــر ن ــا او تغيي ــادة احتفاظهـــــــ زي
ــة  ــة لمواجه ــن المطبق ــعار التامي ــل اس او تعدي
المحليــــــــــة,  التاميــن  اســواق  اوضــاع 
ومــازال التطويــر فــي صناعــه إعــادة التاميــن 
ليــس ســها ويواجــه صعوبــات كثيــره بســبب 

ــا: ــدة منه ــل عدي عوام
-يوجــد أنــواع عقــود عديــدة ومتنوعــة فــي 
إعــادة التأميــن مــن حيــث طريقــة اإلعــادة 

نفســها وهــي ثاثــة أنــواع :
التأميــن  طريقــة  هــي  األولــى  -الطريقــة 

. االختياريــة 
التأميــن  طريقــة  هــي  الثانيــة  -الطريقــة 

. قيــة التفا ا
التأميــن  طريقــة  هــي  الثالثــة  -الطريقــة 

يــة  ر إلجبا ا
-برامــج إعــادة التأميــن مركبــة ألنهــا تقــوم 
بمعالجــة مجموعــه مــن تغطيــات االخطــار 

وليــس خطــر واحــدا
ــي  ــات فعل ــي المطالب ــة التســوية ف ــد عمالي -تعق
ســبيل المثــال )قــد تحتــاج أحــد المطالبــات الــي 
فتــرة طويلــة فــي التســوية تصــل الــي بعــد 

ــن(. ــة التأمي ــة بوليص ــاء صاحي انته
والعمــوالت  واألقســاط  الحســابات  -تعقيــد 

المطالبــات. ومبالــغ 
وأحــكام  شــروط  العقــود  داخــل  -توجــد 
ــاك حاجــة  ــك، هن ــى ذل ــة إل ــة، وباإلضاف مختلف
والرقابــة،  الشــاملة  الماليــة  المحاســبة  إلــى 
ــات  ــة والمعلوم ــر التفصيلي فضــا عــن التقاري

اإلداريــة.
ــا  ــن له ــادة التأمي ــان إع ــك ف ــن ذل ــم م وبالرغ
نتائــج  المخاطــر  إدارة  علــى  كبيــر  تأثيــر 
التأميــن  إدارة وثائــق  فــي  األعمــال، يوجــد 

بعــض وظائــف اعــادة التأميــن وذلــك علــى 
عكــس ادارة المطالبــات وفــي هــذه الحالــة، 
لــإدارة  الازمــة  المعلومــات  جمــع  فــإن 
ــاذ  ــم اتخ ــليمة ودع ــة س ــن بطريق ــادة التأمي إع
ــرا  ــدرا كبي ــب ق ــة شــاقة تتطل ــرار هــو مهم الق
ــترجاع  ــب اس ــث يج ــت، حي ــد والوق ــن الجه م
ــة. ــن مصــادر مختلف ــا م ــات وتجميعه المعلوم
ــي  ــة ال ــي حاج ــت ف ــن أصبح ــادة التامي ان إع
اإلداريــة:  والمعلومــات  الذكيــة  االعمــال 
وإدارة  التأميــن  إعــادة  مــن  كا  مديــري  ان 
ــتمرارية  ــى اس ــة إل ــة ماس ــي حاج ــر ف المخاط
تدفــق المعلومــات وان تكــون هــذه المعلومــات 
الســليم  للتحكــم  بهــا  موثــوق  مصــادر  مــن 
ــر مجــري  ــن وتطوي ــج إعــادة التأمي ــي برنام ف
العمــل وعــاوة علــى ذلــك يجــب أن يكــون 
ــرات األداء  ــى مؤش ــاص عل ــز خ ــاك تركي هن
الحرجــة  العمــل  قضايــا  وتحديــد  الرئيســية 
ــك لتخطيــط برنامــج  ــة، وكذل واتجاهــات التنمي
ــل: - ــتقبل مث ــي المس ــن ف ــادة التأمي ــة إع حماي
• رصيــد الحســاب، واحتياطــي أقســاط التأميــن 
ــا  ــات، وم ــر المكتســبة، واحتياطــي المطالب غي

إلــى ذلــك.
• مامح المخاطر

• ملفات المطالبات

شكل)10-3(
النظم المعلوماتية التقليدية في إعادة التأمين
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فــي الشــكل )3-10( يبيــن الوضــع المشــترك 
فيمــا  التأميــن  وإعــادة  معلومــات  إلدارة 
التــي  التجاريــة  العمليــات  بمختلــف  يتعلــق 
تخصــه ويتضــح مــن هــذا الشــكل ان البيانــات 
والمعلومــات كانــت تخــزن فــي أوراق إكســيل 
وقواعــد البيانــات ومســتندات ورد، وهــو ليــس 
ــق وكان  ــا للتدقي ــا وقاب ــا وموثوق ــدرا آمن مص
إنشــاء التقاريــر هــو عمليــة مضنيــة وتســتغرق 
وقتــا طويــا، نظــرا لجهــود طويلــة فــي التحقــق 
مــن البيانــات والتوحيد.ومــن هنا تظهــر الحاجة 
إلــى التحــول الــي النظــام الرقمــي ووجــود 
ــية  ــام الرئيس ــام بالمه ــه القي ــر في ــج تتواف برنام
ويتعامــل  المخاطــر  وإدارة  التأميــن  إلعــادة 
مــع أنظمــة التشــغيل المختلفــة كمــا انــه يعمــل 
كمســتودع تجــاري واحــد - يحتــوي علــى عقود 
إعــادة التأميــن، وجميــع المعامــات المحســوبة 
فضــا عــن األرقــام المحاســبية التفصيليــة. كمــا 
انــه يحقــق لمعيــدي التأميــن فوائــد كبيــرة مــن 
خــال اســتخدام هــذه البرامــج والتــي تدعــم كل 
مــن احتياجاتهــم التشــغيلية ولقــد أصبــح معيــدي 
التأميــن يعتمــدون علــى قــوه هــذه البرامــج 
وتركيزهــا علــى الكفــاءة التحليليــة القويــة ليــس 
هــذا وحســب بــل وأيضــا علــى االدارة الفعالــة 
ــتخدام  ــات، ان اس ــق والمطالب ــن الوثائ ــكا م ل
البرمجيــات فــي اعــادة التأميــن عمــل علــى 
منــع التســرب المالــي والحســاب الدقيــق لقســط 
التأميــن ووظيفــة اســترداد المطالبــة، يمكــن أن 
ــة،  ــدة للغاي ــن معق ــادة التأمي ــج إع ــون برام تك
وبــه شــروط وأحــكام مختلفــة. وال تــزال العديــد 
إدارة  قــدرات  إلــى  تفتقــر  المنظمــات  مــن 
ــن  ــي م ــاملة الت ــن الش ــادة التأمي ــات إع معلوم
شــأنها أن تمكنهــا مــن التعامــل مــع التعقيــد فــي 
ــة  ــات دقيق ــر معلوم ــال، وتوفي ــف األعم وظائ

ــة. ــر التنظيمي ــت المناســب، والتقاري ــي الوق ف
يشــكل الغــش فــي المطالبــات تحديــا آخــر، 
حيــث يواجــه الكثيــر مــن شــركات التأميــن 
اســترداد  محاولــة  عنــد  كبيــرة  صعوبــات 
علــى  ويجــب  التأميــن.  إعــادة  مطالبــات 
نظــام إعــادة التأميــن الفعــال أيضــا تحســين 
االنشــطة التشــغيلية، بمــا فــي ذلــك دقــة العمــال 
إلــى  باإلضافــة  والحســابات  والمخصصــات 
ــام  ــا قي ــم يعــد كافي ــة. ل ــاءة والرقاب تحســين الكف
الموظفــون اســتخدام برنامــج االكســيل فــي 
اعــداد المهــام الحاليــة ان هــذه البيانــات تحتــاج 
الــي ان توثــق توثيقــا كامــا، ينبغــي ان يتــم 
تنظيــم البيانــات األساســية فــي نمــوذج بيانــات 

منظــم ومنطقــي وشــامل. 

فــي الشــكل الســابق )3-11( نــري ان قاعــدة 
البيانــات هــي المســتودع الموحــد الــذي يحتــوي 
ــإدارة  ــى معلومــات شــاملة هــو األســاس ل عل
الحســابات.  وإدارة  الحكيمــة  التأميــن  إعــادة 
كمــا األســاس الســليم للحصــول علــى التقاريــر 
وتقديــم الدعــم الشــامل لعمليــات إعــادة التأميــن 
ــات وإدارة  ــات المطالب وصناعــة القــرار، وملف
الوثائــق، وهــذا مــا يجــب ان تصبــح عليــة 
التأميــن  بإعــادة  الخاصــة  البيانــات  قواعــد 
ولكــي يحــدث هــذا يجــب تحويــل إعــادة التاميــن 

ــي الشــكل الرقمــي ال

1/9/3خطــوات تحويــل رشكــة او إدارة إعادة 

التأمــني ايل الشــكل الرقمــي: -
الخطوة االولي: دراسة الوضع الحالي بدقه

ــات إعــادة التأميــن مــن مجموعــة  تتألــف عملي
متنوعــة مــن العمليــات التجاريــة مثــل الدخــول 
واحتســاب  عليهــا  والحفــاظ  العقــود  فــي 
ــات  ــص المطالب ــوالت وتخصي ــاط والعم األقس
ــة  ــة وإدارة الحســابات الجاري والمحاســبة التقني
واالستفســارات واعــداد التقاريــر. ان تحديــد 
االعمــال التــي ســوف نقــوم بتحويلهــا الــي 
التشــغيل االلــي هــو عمليــة صعبــة بعــد الشــيء 
وتتعلــق بجوانــب مختلفــة لذلــك يجــب ان نقــوم 
بتحديــد اإلجــراءات التشــغيلية بدقــه وايضــا 
جانــب  والــي  والرقابــة،  الدقــة  اجــراءات 
عمليــات  توجــد  التأميــن،  إعــادة  وظائــف 
ــول  ــي التح ــة ال ــري قابل ــة اخ ــة وتجاري مكتبي
الرقمــي ويمكــن اعــادة تصميمهــا وتنســيقها 
فيهــا  والتحكــم  محســنة  إجــراءات  لضمــان 

ــي ســبيل المثــال: ــل فعل بالكام
-إدارة المســتندات الموجــودة بالشــركة والحفــظ 

االلكتروني
ــى  ــة إل ــق الخارجي ــاق الوثائ ــى إرف ــدرة عل -الق

ــر  ــود، فواتي ــل العق ــن، مث ــات إعــادة التأمي كيان
ــات، كشــوف الحســاب، واإليصــاالت،  المطالب

الــخ 
وال زالــت هنــاك شــركات اعــادة التاميــن تقــوم 
بالتعامــل مــع مطالبــات إعــادة التأميــن يدويــا، 
ــرة.  ــن ذوي الخب ــون م ــا موظف ــوم به ــي يق الت
يبــدو هــذا غريبــا، بالنظــر إلــى التأثيــر الكبيــر 
لمطالبــات إعــادة التأميــن المســتردة علــى نتائج 
ــاالت،  ــن الح ــر م ــي كثي ــركة. وف ــال الش أعم
تصبــح الشــركات علــى علــم بالمخالفــات فقــط 
عــن طريــق التدقيــق، أو ربمــا عــن طريــق 
ــي  ــام رقم ــتخدام نظ ــب اس ــك يج ــة. لذل الصدف
ــى  ــل عل ــن يعم ــادة التأمي ــي إدارة إع ــامل ف ش
ــي  ــل ف ــن مخاطــر التحاي ــر م الحــد بشــكل كبي
المطالبــات، ان التدقيــق فــي الوضــع الحــال 
القصــور  واكتشــاف  التأميــن  إعــادة  لنظــام 
الموجــود مــن خــال عمليــات التشــغيل اليــدوي 
هــي اول الخطــوات نحــو التحــول الرقمــي 
التــي ســوف  الوظائــف  ألنــه يجــب تحديــد 
ــد  ــي وتوحي ــي الشــكل الرقم ــا ال ــوم بتحويله نق
قاعــدة البيانــات الخاصــة بالشــركة ووضــع 
كافــة البيانــات بهــا مــن وثائــق ومطالبــات 
الخاصــة  الماليــة  الوظائــف  تحديــد  وأيضــا 
بإعــادة التاميــن والتــي ال يــزال بعــض شــركات 
التأميــن تقــوم باســتخدام برامــج غيــر احترافيــة 
ــاج  ــي تحت ــف الت ــد الوظائ ــا, ان تحدي ــام به للقي
الــي التحــول الــي الشــكل الرقمــي يســاعد فــي 

ــة.  ــوة الثاني ــار الخط ــق واختي ــهولة تطبي س

ــي: دراســة الوضــع  الخطــوة االول
ــي بدقــه الحال

الخطوة الثانية: اخيار البرنامج

الخطوة الثالثة: تطبيق البرنامج

شكل)12-3(
خطــوات تحــول إعــادة التاميــن 

الــي الشــكل الرقمــي
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الخطوة الثانية: اختيار البرنامج
فــي خطــوات اصــدار  وكمــا ذكرنــا ســابقا 
المطالبــات  ادارة  فــي  او   )1/8/3( الوثائــق 
ــي  ــا عل ــق هن ــي تنطب ــا بالتال )1/9/3( وايض
اعــادة التأميــن ان البرنامــج ســواء يتــم شــراءه 
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــة يجــب االخ ــة فان او تصميم
ان لــه القابليــة علــي التعديــل بــه وهــذا التعديــل 
مــع  يتوافــق  بمــا  البرنامــج  الــي  باإلضافــة 
شــركة اعــادة تأميــن حيــث يكــون لــكل شــركة 
ــخصية  ــات ش ــا لتفضي ــل وفق ــراءات العم إج
خاصــة بالشــركة نفســها باإلضافــة الــي ان 
شــركات اعــادة التأميــن لهــا بعــض المتطلبــات 
الخاصــة التــي قــد تحتاجهــا فــي البرنامــج مثــل 
الجزئيــة الخاصــة بمطالبــات إعــادة التأميــن 
فلذلــك يجــب ان يحتــوي علــى الميــزات التاليــة:
التأميــن  إعــادة  لبرنامــج  الشــاملة  -اإلدارة 
ــوم  ــج ان يق ــى البرنام ــركة فيجــب عل ــي الش ف
ذلــك  فــي  بمــا  العقــود،  بجميــع  باالحتفــاظ 

عقــد وأحــكام كل  شــروط 
-وظيفــة معالجــة المعامــات المطالبــات اآللــي 
حيــث يجــب ان يتوافــر خاصيــة اضافــة مرفــق 
تلقائــي والتخصيــص لعقــود إعــادة التأميــن، 

مــع عــدم  الصلــة؛  ذات  الحســابات  وجميــع 
التدخــل  مــن   – األدنــى  الحــد  أو   - وجــود 

اليــدوي!
-وظائــف المحاســبة الشــاملة وكذلــك توفيــر 

الســيطرة علــى االئتمــان والديــون
بالمطالبــات  الخاصــة  التقاريــر  -وظيفــة 
اســترجاع  علــى  والقــدرة  واالستفســارات 
باســترداد  الخاصــة  بســهولة  المعلومــات 

لبــات. لمطا ا
-امكانيــة عــرض النتائــج التشــغيلية - معلومات 

مفصلــة عــن المطالبات.
-القيــام بالتحليــل للمخاطــر وعقــود المطالبــات 
واالشــارة إلــى مجــاالت االحتيــال المحتملــة 

ــات. ــة بالمطالب الخاص
اختيــار  فــي  هامــة  الســابقة  المتطلبــات  كل 
توجــد  وبالفعــل  تصميمــة  عنــد  او  البرامــج 
ــوم  ــات تق ــواق البرمجي ــي اس ــرة ف ــج كثي برام
بجميــع الوظائــف الســابقة وأكثــر ولكــن ذكرنــا 
هنــا الحــد األدنــى المطلــوب مــن البرنامــج لكــي 
ــن  ــركة التأمي ــتطيع ش ــدة يس ــج جي ــي نتائ يعط
ــاد  ــن االعتم ــن او وســطاء التأمي واعــادة التامي

ــه.  علي

الخطوة الثالثة: تطبيق البرنامج
يتــم  ســوف  التــي  اإلجــراءات  تحديــد  بعــد 
تحويلهــا الــي طريقــة التشــغيل االلــي واختيــار 
ــق  ــك تطبي ــد ذل ــن بع ــب يمك ــج المناس البرنام
ــد  ــن التأك ــى يمك ــركة حت ــل الش ــج داخ البرنام
ــن  ــات إعــادة التأمي ــة متطلب ــي كاف ــه يلب ــن ان م
تأتــي  البرمجيــات  معظــم  ان  المطلوبــة، 
ــام  ــن األي ــن م ــدد معي ــل لع ــا تعم ــة انه بخاصي
ــن  ــك ع ــد ذل ــف بع ــم تتوق ــا ث ــام باختباره للقي
العمــل وهــو كافــي الختبــار تلــك البرامــج 

داخــل الشــركة والتأكــد مــن االتــي: - 
أوال: التأكــد مــن اختيــار بائــع برنامــج موثــوق 
الناجــح  التنفيــذ  بــه ولــه ســجل حافــل مــن 

وتصميــم برامــج إعــادة التأميــن.
ثانيــا: يجــب التأكــد مــن التكامــل أي ان لــه 
البنيــة  مــع  بســهوله  التكامــل  علــى  القــدرة 
ــه  ــات ول ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة الحالي التحتي
القابليــة للتعديــل والمرونــة فــي دعــم متطلبــات 
ــة أيضــا  ــة الازم ــع المرون ــة، م ــل الحالي العم
الســتيعاب التغيــرات فــي األعمــال المســتقبلية 

والتحديــات
ثالثــا: التأكــد مــن االتصــال أي انــه لــه القــدرة 
ــات  ــة وخدم ــع أنظم ــن االتصــال م ــى تمكي عل
إدارة  المعلومــات األخــرى مثــل  تكنولوجيــا 

الحســابات والوثائــق والمطالبــات. 
ادخــال  قبــول  امكانيــة  مــن  التأكــد  رابعــا: 
البيانــات الحاليــة بشــكلها الحالــي ســواء كانــت 
بيانــات او فــي ملفــات  مخزنــه فــي قاعــدة 
اكســيل أمــر حتمــي - يجــب أن يعالــج البرنامــج 
ــود  ــل العق ــن مث ــادة التأمي ــات إع ــد منتج الجدي

والمطالبــات القائمــة الحاليــة.
ويمكــن ان يكــون الشــكل العــام لبرنامــج اعــادة 
التأميــن كمــا فــي الشــكل )3-13( وهــو شــكل 
اعــادة  برنامــج  عمــل  طريقــة  عــن  مبســط 
ــن  ــب العاملي ــة يجــب تدري ــي النهاي ــن. وف تأمي
وخاصــة الخبــراء منهــم علــى البرنامــج الجديــد 
فنــي  بدعــم  تأتــي  البرامــج  هــذه  ان  حيــث 
ويكــون قســم الدعــم الفنــي ليــس علــى البرنامــج 
فقــط بــل يكــون بــه خبــراء فــي اعــادة التأميــن 
فيمكــن التكامــل بينهــم وبيــن العامليــن حتــى يتــم 
ــات  ــوم بــكل المتطلب التأكــد مــن ان البرنامــج ي
الخاصــة بالشــركة بشــكل ممتــاز وكذلــك يوجــد 
بالطبــع جــزء يــدوي ســوف يقــام بــه لذلــك 
يجــب شــرح فوائــد البرنامــج للعامليــن وكيفيــة 
انــه لمســاعدتهم فــي انجــاز اإلعمــال فــي وقــت 

ــة. ــاءة عالي ســريع وبكف
 
 

شكل)13-3(
الشكل العام لبرنامج اعادة التأمين
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10/3 اإلدارة املالية

تقابــل  والمحاســبة  الماليــة  االدارة  وظائــف 
ــع الصناعــات بوجــه  ــرة فــي جمي ــات كبي تحدي
عــام وفــي قطــاع التأميــن بوجــه خــاص حيــث 
وتتمثــل بعــض هــذه التحديــات الرئيســية التــي 
ــف  ــص التكالي ــي تقلي ــة ف ــه اإلدارة المالي تواج
المقدمــة  المعلومــات  معالجــة  وتحســين 
وحجمهــا ونوعيتهــا، والتركيــز علــى القيــام 

بهــذه الوظائــف بشــكل ســريع.
ان معنــي التحــول الرقمــي لــإدارة الماليــة 
االلــي  التشــغيل  عمليــة  هــو  والمحاســبية 
البرمجيــات  اســتخدام  أي  الماليــة  للخدمــات 
ــات  ــي واالوتوماتيكــي للعملي ــي التشــغيل االل ف
الماليــة، فــي األســاس هــذه البرنامــج تقلــل مــن 
ــة  ــام وخاص ــي المه ــري ف ــل البش ــبة التدخ نس
المتكــررة منهــا ان هــذه البرمجيــات تطــور 
بســرعة بحيــث أصبحــت إمكانياتهــا كبيــرة 
وتســتخدم فــي جميــع اإلدارات الماليــة فــي 
شــركات التأميــن نظــرا لما يقدمه مــن مميزات. 
ــه  ــر للدهشــة، ان ــك والمثي ــى الرغــم مــن ذل عل
مــازال هنــاك العديــد مــن مؤسســات التأميــن يتم 
ــى أوراق  ــة عل ــبة المالي ــف المحاس إدارة وظائ
اكســل - الفواتيــر، والحســابات الجاريــة وهــذا 
يخلــق العديــد مــن المخاطــر للشــركة، ان بيئــة 
اعمــال التأميــن اليــوم تحتــاج الــي المزيــد مــن 
ــبية  ــة والمحاس ــا المالي ــإدارة اعماله ــاءة ل الكف
او  متوســطة  كانــت  الشــركات  هــذه  ســواء 
كبيــرة الحجــم وتتمثــل هــذه التحديــات التــي 
ــيء  ــي بش ــا االت ــر منه ــركات نذك ــا الش تقابله

ــل: - ــن التفصي م

بيانــات  مصــادر  مــن  اليــدوي  -اإلدخــال 
التأميــن بانتظــام  مختلفــة: تتعامــل شــركات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المختلف ــواع البيان ــع ان م
والوثائــق  الفواتيــر  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
أجــل  مــن  أنــه  يعنــي  وهــذا  اإللكترونيــة. 
معالجــة مطالبــة تأميــن علــى ســبيل المثــال 
يجــب  للعميــل،  أســعار  عــرض  تقديــم  أو 
يدويــا  المعلومــات  إدخــال  الموظفيــن  علــى 
مــن مصــادر البيانــات المختلفــة فــي قاعــدة 
بيانــات الشــركة. وتســتغرق هــذه العمليــة وقتــا 
ــذا  ــك، أن ه ــن ذل ــر م ــا. واألكث ــا ومكلف طوي
العمــل اليــدوي معــرض بشــدة لألخطــاء وعــدم 
االتســاق، ممــا قــد يــؤدي إلــى تناقضــات كبيــرة 

فــي ســجات الشــركة.
- التطبيقــات القديمــة واألنظمــة المتباينــة: ال 
تــزال العديــد مــن شــركات التأميــن تعتمــد علــى 
األنظمــة القديمــة أو أنظمــة وتطبيقــات وبرامــج 
متعــددة إلدارة وظائفهــا الماليــة وليــس تطبيــق 
ــدة،  ــات جدي ــول برمجي ــذ حل ــد تنفي ــد وعن واح
ســوف تواجــه العديــد مــن شــركات التأميــن 
الجديــدة  الحلــول  هــذه  دمــج  فــي  تحديــات 
مــع إعــداد تكنولوجيــا المعلومــات الحاليــة. 
ونتيجــة لذلــك، فــإن دمــج برامــج جديــدة يمكــن 
أن ينطــوي علــى اســتبدال جزئــي أو كامــل 
للوضــع الحالــي باإلضافــة إلــى توفيــر اســتثمار 
كبيــر فــي الوقــت والمــال والجهــد. وبســبب هذه 
ــع  ــركات م ــن الش ــد م ــرك العدي ــات، تت التحدي
النظــم القديمــة التــي لــم تعــد توفــر الدعــم الازم 
لعمليــة التحــول الرقمــي بشــكل عــام والتحــول 

ــة بشــكل خــاص. ــة رقمي ــي إدارة مالي ال

ــن:  ــال للقواني ــم واالمتث ــى التنظي ــاظ عل - الحف
ــال لمجموعــة  ــن، االمتث ــن شــركات التأمي يتعي
مــن المعاييــر واالمتثــال للقوانيــن، بمــا فــي 
ــال، قوانيــن الضرائــب  ذلــك، علــى ســبيل المث
ــات  ــة العملي ــى حماي ــي تهــدف إل ــن الت والقواني
علــى  التحســينات  أو  التحديثــات  ان  الماليــة 
هــذه اللوائــح والقوانيــن كثيــرة الحــدوث، وهــذا 
يعنــي فــي كثيــر مــن األحيــان أن العمليــات 
الماليــة تحتــاج إلــى إعــادة تغيرهــا لتعكــس هــذه 
التغييــرات. فــي حيــن وصعوبــات االمتثــال 
وعــدم االمتثــال مــن قبــل شــركات التأميــن 
ــى مجموعــة مــن العواقــب  ــؤدي إل يمكــن أن ي

ــارة. ــغيلية الض ــة والتش المالي
-األقســاط وفواتيــر المطالبــات لديهــا تعقيــدات 
ــة  ــدة للمنظم ــت موح ــر ليس ــد الفواتي ألن قواع
بأكملــه.  وتعتمــد القواعــد علــى بنــود وشــروط 
وثائــق التاميــن ونــوع وثيقــة التأميــن واإلطــار 
المحاســبي لهــا، وتفاصيــل البيانــات، والتعامــل 
مــع العمــات، ومــا إلــى ذلــك. التعامــل اليــدوي 

مــع هــذه العمليــة عرضــة لألخطــاء 
-وجــود صعوبــات فــي الســيطرة علــى االئتمان 
ــي أوراق  ــة ف ــات المالي ــع المعلوم ــل م والتعام
ــر  ــي إعــداد التقاري ــات ف ــق صعوب إكســيل يخل
والمراجعــة،  الرقابــة  وتقاريــر  التنظيميــة 
ويصبــح الدعــم غيــر الكافــي التخــاذ القــرارات 

ــال.  ــط األعم وتخطي
علــى الرغــم مــن كل هــذه التحديــات التــي تــم 
ذكرهــا مــن قبــل فانــة يمكــن التغلــب علــى هــذه 
ــذي  ــي ال ــن الرقم ــق التامي ــد تطبي ــات عن العقب
ــه  ــوم باســتخدام منصــات برامــج تشــغيل الي يق
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تعمــل علــى اســتقبال البيانــات مــن المحاســبين 
وادخالهــا مــن واجهة المســتخدم ســهله وبســيطة 
ــي  ــاء الت ــدد االخط ــن ع ــل م ــد تقل ــا قواع وله
يتــم ادخالهــا وتخــزن هــذه البيانــات فــي قاعــدة 
ــة  ــات واحــدة وهــذه البرامــج تعمــل بطريق بيان
اليــة فــي ادارة الخدمــات الماليــة والمحاســبية، 
ــرق  ــا بالط ــى معوقته ــب عل ــيطها والتغل وتبس

االتيــة:
العمليــات  وجــودة  ودقــة  وســرعة  -حســن 
والبيانــات التشــغيلية بحــث تقــوم هــذه البرامــج 
بتحليــل كميــة هائلــة مــن البيانــات فــي بضعــة 

ــب. ــاء او تع ــدون اخط ــط. ب ــوان فق ث
معالجــة  المطالبــات:  معالجــة  -تبســيط 
لربحيــة  أساســي  أمــر  الناجحــة  المطالبــات 
ــات  ــة المطالب ــادة، معالج ــن. ع ــركات التأمي ش
هــي عرضــة للخطــأ وتســتغرق وقتــا طويــا، 
ممــا يتطلــب جهــد كبيــر مــن قبــل موظفــي 
معالجــة  إلــى  الحاجــة  وباســتبدال  الشــركة. 
ــة  ــإن االدارة المالي ــا، ف ــن يدوي ــات التأمي مطالب
والمحاســبية الرقميــة قــادرة علــى تقليــل مقــدار 
العمليــات  هــذه  علــى  ينفــق  الــذي  الوقــت 
المتكــررة ويقلــل مــن األخطــاء البشــرية إن لــم 
يكــن القضــاء عليهــا. وهــذا يعنــي أن مطالبــات 
التأميــن يمكــن معالجتهــا بطريقــة أكثــر كفــاءة 

ودقــة وســرعة.
ــركات  ــاج ش ــف: تحت ــض التكالي ــة خف -إمكاني

حيــث  مــن  فعالــة  تكــون  أن  إلــى  التأميــن 
ــاة أو  ــد الحي ــى قي ــاء عل ــل البق ــن أج ــة م التكلف
الحفــاظ علــى حصتهــا فــي الســوق. ســواء كان 
ذلــك للشــركات الحديثــة أو الشــركات التــي 
ــرة  ــرة كبي ــذ فت تعمــل فــي القطــاع التأمينــي من
ــة التــي أجــرت  حيــث تشــير الدراســات الحديث
للشــركات بــان اســتخدام البرامــج الماليــة اليــة 
ــى  ــل إل ــبة تص ــف بنس ــر التكالي ــغيل توفي التش
ــت  ــة ليس ــبة العالي ــذه النس ــة. ه ــي المائ 50 ف

مفاجئــة الن هــذه البرمجيــات تعمــل علــي:
ــت  ــح الوق ــا يتي ــة مم ــت واإلنتاجي ــر الوق oتوفي

ــد مــن االعمــال   لألنهــاء المزي
oمساحة أقل مخصصة للمحفوظات المادية 

oانخفاض استهاك المواد 
وتحليــل  التحكــم  علــى  القــدرة  oتعزيــز 
نقــاط  لمعرفــة  التقاريــر  وانتــاج  العمليــات 

وتحســينها والقــوة  ومعالجتهــا  الضعــف 
oتحســين قــدرات الخدمــة للعمــاء ممــا يجعلهم 

أكثــر ارتباطا بالشــركة
ــات  ــي والمدفوع ــع اآلل ــات الدف ــه عملي oمراقب

ــات  ــذه البرمجي ــن خــال ه ــة م اإللكتروني
ــخاص االدارة  ــن اش ــتندات بي ــاركة المس oمش
بحيــث يمكــن اســتدعائها بســهولة ودون جهــد.
oزيــادة اإلنتاجيــة اإلجماليــة والقــدرة التنافســية 

للشــركة التأميــن.
-برامــج التشــغيل االلــي تكــون حــا مثاليــا 

عملياتهــا  تبســيط  فــي  الراغبــة  للشــركات 
ــات  ــذه البرمجي ــتخدم ه ــهولة. تس ــة بس التجاري
ــرات المــاوس  ــح بســيطة ونق ضغطــات المفاتي
واســتخراج  البيانــات  لإدخــال  بســيطة 
المعلومــات، والتفاعــل مــع واجهــة تطبيــق 
ان  يمكــن  لذلــك،  ونتيجــة  وســهلة.  بســيطة 
الماليــة  تنفيــذ خدمتهــا  البرامــج  هــذه  تقــوم 
ال  وأيضــا  الســهولة.  بمنتهــي  والمحاســبية 
لديهــم  البرمجيــات مســتخدمين  تطلــب هــذه 
متقدمــة  معرفــة  أو  البرمجــة  فــي  مهــارات 
لتكنولوجيــا المعلومــات بــل يكفــي مهــارات 

التعامــل معهــا. بســيطة نظــرا لســهوله 
ــزام هــو عنصــر هــام  ــزام: االلت -تحســين االلت
مــن عناصــر نجــاح شــركات التأميــن. تضمــن 
البيانــات  دقــة  االلــي  التشــغيل  برمجيــات 
والتقاريــر بحيــث يقــوم باالحتفــاظ بهــا فــي 
ــن  ــك، يمك ــم. ونتيجــة لذل ســجل تشــغيل أفعاله
ــا  ــن مم ــح والقواني ــزام للوائ ــدي االلت ــد م رص
ــة لمراجعــي الحســابات.  ــر الشــفافية الكامل يوف
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founded 2008 in Zurich
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Established research record in global )re(insurance
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About the MENA Insurance Pulse 2018

Key findings

An authoritative study on the state and prospects of the US$ 58 billion 
MENA insurance markets

Based on in-depth interviews with executives from 45 organisations 
operating in the region

Four contributing sponsors and advertising partners:AIG, PartnerRe, 
Tunis Re and Munich Re

The Insurance Insider as a media partner

Regulation has become a strength of the region

Premium growth is driven by expanding personal lines business 

Pricing is seen to have improved, with personal lines performing more 
favorably  

Technology and digitization seen as opportunities to differentiate, 
access new client segments and enhance efficiency

Market overview
Geopolitical tensions and slow oil price recovery affect growth

MENA - a US$ 58 billion insurance market 

The MENA Insurance Pulse covers: Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Kuwait, 
Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia and Turkey

Total population amounts to 412 million people, generating a combined 
GDP of US$ 3,4 trillion, 4,3% of the world’s total.

From 2012 – 2017 the region’s GDP expanded 3,3% annually, slightly 
trailing  behind the global average of 3,5%. Going forward this trend is 
expected to persist.

*Source: IMF, World Economic Outlook ) April 2018(

At 8% per annum premiums expanded roughly twice as fast as the 
regions GDP )3,3% p.a.(. 

Although the region’s income per capital is close to the global average, 
insurance penetration of 1,7% amounts to only a quarter of the global 
average.

Insurance penetration improved from 1,3% of GDP in 2012.

*Source: Dr. Schanz, Alms & Company, based on Swiss Re Institute, sigma No 3/2017, sigma-explorer.com.

Real GDP growth )2012 – 2023ff, in %(

Premiums in US$ billion
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Non-life insurance premiums driven by motor and medical

Life insurance penetration still disproportionately low

Survey results
Premium growth continues to be region’s main strength

-Non-Life premiums grew on average by 8,8% per annum throughout the MENA region. 

-Primary drivers for growth were the expanding personal lines motor and health and a recovery in some 
key MENA markets.

-Life insurance still has a low share of 16% of total premiums, as compared to the global average of 55% 

-In the past six years, life and non-life expanded roughly equally fast

-Growth was driven by strong demand for investment, life and savings products

The MENA region’s dynamic growth remains its key attraction

Regulation has become a market strength and driving force behind its expansion

Diversification benefits are still of important though declining relevance

Non-life real premium growth )2011-2016, annual averages, in %(
*Source: Dr. Schanz, Alms & Company, based on Swiss Re Institute, sigma No 3/2017, sigma-explorer.com.

Life real premium growth )2011-2016, annual averages, in %(
*Source: Dr. Schanz, Alms & Company, based on Swiss Re Institute, sigma No 3/2017, sigma-explorer.com.
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Fierce competition viewed as the major weakness

Catch-up potential to be the most important opportunity 

Geopolitics seen as the most important threat

-Excess capacity and fierce competition, predominately over price, weigh on the region’s insurance markets

-The shortage in talent becomes more apparent as some markets seeks to strengthen their local workforce

-With more than 200 insurers, markets remain highly fragmented and vulnerable as solvency requirements 
tighten and high investment in technology loom

-Gap between the region’s share of premiums to GDP and its relatively high GDP suggests striking catch-
up potential. 

-Digitisation is viewed as potentially bringing down operating and acquisition expenses and making 
insurance products more appealing. 

-Compulsory schemes, such as medical insurance, are expected to remain the markets’ main engine of 
growth. Further lines, such as liability, may follow. 

-Geopolitical risks pose the most frequently mentioned threat, hanging over the regional insurance market 
outlook. 

-Dependency of some markets on hydrocarbon revenues exposed vulnerability and volatility in government 
spending and its effects on disposable incomes and financial markets. 

-Workforce localisation and lower numbers of expatriate staff in a number of countries have added to the 
woes about a lack in regional talent.
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Personal lines are priced more favorably

Improved technical profitability in personal lines 

Insurance penetration expected to increase

-Almost most 50% of executives view current prices in MENA commercial lines as average as property 
rates in Saudi Arabia and the UAE recovered. 

-Personal lines business is regarded more favourably, primarily due to recent regulatory actions, higher 
barriers to entry and greater customer loyalty.

-Although rates have seen some improvement, a higher frequency of large claims took their toll on technical 
profitability in the commercial lines space. 

-Current technical profitability in personal lines as is considered higher or in line with the average of the 
past three years due to significant rate increases in motor and medical business and improved claims 
management.

Premiums are expected to outgrow regional GDP, 
driven by the continued growth momentum in 
compulsory personal lines insurance.

Current rates: Commercial lines

Current rates: Commercial lines

Expected premium versus GDP growth

Personal lines

Personal lines
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Regulation greatly improved

-Continued progress towards introducing solvency margins or risk-based solvency rules.

-Improved insurance markets’ stability driven by unified policy wording, actuarial pricing and tighter 
reserving requirements. 

-However, assessment also reflects the region’s heterogenic regulatory sophistication, ranging from 
effective regimes to rather insufficiently enforced frameworks. 

State of insurance regulations 

Technology, diversification and differentiation as strategic priorities

-Investments into technology are motivated by the prospect of more cost-efficient internal processes. 
Digital technologies are also viewed to enhance customer experience and promote the overall appeal of 
insurance products.

-Portfolio diversification is viewed as an imperative in a market dominated by large medical and motor 
portfolios. Specific areas include cyber insurance, microinsurance, credit insurance and agricultural 
insurance. 

-Competition on price is no longer perceived as a viable proposition. Technologies offer opportunities for 
product and service differentiation.
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الفصل الرابع
 نمــوذج مخترصإلجــراءات خدمــات
ن تأمــ�ي كــة  �ش ي 

�ن شــاملة  ونيــة   إلك�ت
اضيــة إف�ت

5.3 مــا هــي المشــاكل التــي تســتطيع عمليــة 
فــي  حلهــا  العمــل  أســاليب  هندســة  إعــادة 

شــركتك؟
ــا  ــل يمكنه ــاليب العم ــة أس ــادة هندس ــة إع عملي
ــك: ــي ذل ــا ف ــددة؛ بم ــا متع ــول لقضاي ــم حل تقدي

-ارتفاع التكاليف التشغيلية.

6.3 مبادئ إعادة هندسة عمليات األعمال
عمليــات  هندســة  إعــادة  مبــادئ  ظهــرت 
ونبيّــن  التســعينات.  أوائــل  خــال  األعمــال 
ــة )              ــادئ الهام ــذه المب ــن ه ــي بعضــا م ــا يل فيم

.)1996  ،tengg & Kettinger
-علــى المســتوى الخارجــي، التركيــز علــى 
العمــاء النهائييــن وتوليــد قيمــة أكبــر للعمــاء
-تزويــد العمــاء والمســتخدمين بجهــة اتصــال 
ــم  ــث يمكنه ــا بحي واحــدة يســهل الوصــول إليه
مــن خالهــا تســخيرالموارد واألشــخاص ذوي 

ــة باحتياجاتهــم واهتماماتهــم الصل
علــى  التركيــز  الداخلــي،  المســتوى  -علــى 
وامكانيــات  قــدرات  مــن  المزيــد  تســخير 
األشــخاص وتطبيقهــا فــي تلــك األنشــطة التــي 
تضيــف قيمــة للعمــاء. ويبــدو بــأن هنالــك 

تجاهــاً لهــذا المبــدأ.
ــق  ــال خل ــن خ ــر م ــم والتطوي ــجيع التعل -تش
بيئــات عمــل إبداعيــة ومبتكــرة. تــم إغفــال 
هــذا المبــدأ فــي العديــد مــن المؤسســاتء ويتــم 
التركيــز حاليــاً علــى الضغــط والتضييق بشــكل 
أكبــر علــى األشــخاص وجعلهــم يعملــون بجهــد
أكبــر بــدالً مــن تحســين جــودة العمــل والعمــل 

بشــكل أكثــر ذكاء.

زيد ثابت عبد الحليم
العالميــة  التسويق-الشــركة  إدارة  مديــر 

فلســطين - ة لمتحد ا

 اعادة هندسة اساليب العمل-الهندرة في قطاع التامين الفلسطيني
 )الجزء الثاني(  

-الجودة المنخفضة المقدمة للعماء.

-ارتفــاع حجــم عمليــات »عنــق الزجاجــة« فــي 
مواســم الــذروة.

-ضعف أداء المدراء متوسطي المستوى.

-التوزيع غير المائم للموارد والمهام.

 

الفصل الثالث
مراجعة األدبيات

الشــكل 5: تســاهم إعــادة هندســة عمليــات األعمــال فــي 
حــل العديــد مــن المشــاكل

بحث
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7.3 منهجية هامر / تشامبي
ســاهمت منهجيــة هامــر وشــامبي فــي نشــر 
مفهــوم إعادة هندســة األعمال. ويُعــّرف كل من 
هامــر )Hammer(، وهــو بروفيســور ســابق 
فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وقــد 
 ،  )Champy(أصبــح الحقــا مستشاراً،وشــامبي
وهــو رئيــس شــركة االستشــارات العالميــة 
CSC Index، بأنهــا إعــادة التفكيــر األساســية 
ــات األعمــال  ــم الجــذري لعملي واعــادة التصمي
  )Hammer/،1993( الهامــة         
Cham،ويــرى كل مــن هامروشــامبي بــأن 

مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  وتنفيــذ  -التفكيــر 
علــى  والتركيــز  أفقــي  بشــكل  األنشــطة 
التدفقــات والعمليــات )وتشــمل االتصــاالت( 

المؤسســة. فــي 
-إزالــة األنشــطة منعدمــة القيمــة المضافــة، 
ــة، وتســريع  ــة ومتماثل ــام بأنشــطة متوازي والقي

ــر ــات التطوي ــتجابة وأوق االس
مــن  بــدالً  المخرجــات  علــى  -التركيــز 
ــآت  ــط مقاييــس األداء والمكاف المدخــات، ورب

بالعمــاء المتعلقــة  بالمخرجــات 
-منــح األولويــة لتوفيــر القيمــة بــدالً مــن اإلبقــاء 

علــى الرقابــة اإلدارية
-تمــت إعــادة تحديــد دور المديــرء كمــا أن 
التركيــز علــى األوامــر والرقابــة يفســح المجال 

ــر ــدرب والميس ــوم الُم ــن ولمفه للتمكي
ذوي  واألنشــطة  األشــخاص  مــع  -التشــبيك 
الصلــة. أصبحــت الشــركات االفتراضيــة أمــرأ 

ــال ــات األعم ــض قطاع ــي بع ــاً ف مألوف
الحالــة علــى  العمــل ومــدراء  -تنفيــذ فــرق 
نطــاق واســع فــي كافــة أرجــاء المؤسســة

-إعــادة توزيــع المســؤوليات بيــن المؤسســة 
وعمائهــا وموّرديهــا 

والمشــاركة،  االنخــراط  علــى  -التشــجيع 
مــع  تتســامح  قيــادة  وجــود  ذلــك  ويتطلــب 

األخطــاء
-ضمــان إعــداد وتهيئــة األشــخاص ووجــود 
الدافعيــة لديهــم وتمكينهــم للقيــام بمــا هــو متوقــع 

منهــم
-حيثمــا أمكــن، يجــب أن يتولــى األشــخاص 
المســؤولية الكاملــة عــن إدارة وضبــط أنفســهم 
ويتطلــب ذلــك وجــود مهــارات التخطيــط لديهــم
دون  العمــل  نطــاق  توســيع  يتــم  أن  -يجــب 
ــي المجــاالت  ــة ف ــرات المتعمق ــة بالخب التضحي

اإلســتراتيجية
-تجنــب التعقيــد الزائــد وعــدم إســتبدال التفكــر 

ــاألدوات البرمجيــة اإلبداعــي ب
-اإلبقــاء علــى عــدد العمليــات المركزيــة بأدنــى 
حــدّ ممكــن؛ وينبغــي أن تكــون جميعهــا ُموجهــة 
ــات  ــا أن العملي ــن. كم ــاء الخارجيي ــو العم نح
اإلداريــة مثــل عمليــات التخطيــط الخاصــة 
بالشــركاتء التــي فــات األوان علــى وجــود أي 
تأثيــر فعلــي لهــاء تفتقــر إلــى العمــاء الداخليين 

ــن. والخارجيي
-إنشــاء حلقــات تعلّميــة وتجديديــة وحلقــات 
عمليــات  ضمــن  قصيــرة  راجعــة  تغذيــة 

األعمــال
والتطويــر  التحســين  دمــج  يتــم  أن  ضمــان 
ويمكــن  المنفــذة.  الحلــول  ضمــن  المســتمر 
ــة  ــادة هندس ــال إع ــي مج ــرة ف ــاهم الخب أن تس
ــودة  ــإدارة الج ــام ب ــارة االهتم ــي إث ــال ف األعم
ــا  ــر كل منهم ــث يعتب ــد؛ حي ــن جدي ــاملة م الش

لبعضهمــا. مكّمليــن 

الواضحــة  غيــر  واألهــداف  اإلدارة  ســوء 
تعتبــر مــن المشــاكل الرئيســية التــي تعيــق 
ــد  ــال. وق ــات األعم نجــاح إعــادة هندســة عملي
اعترفــا مؤخــرأ فقــط بــأن معارضــة النــاس 
ــية  ــق الرئيس ــن العوائ ــر م ــوم تعتب ــذا المفه له
أمــام تنفيــذ إعــادة هندســة األعمــال بنجــاح 
منهجيــة  وتنقســم   .)Davenport  ،  1996(
عمليــات  هندســة  إلعــادة  وشــامبي  هامــر 
األعمــال، التــي تــم تعديلهــا بشــكل طفيــف مــن 
قبــل شــركة االستشــارات الخاصــة بشــامبي 

ــوات: ــت خط ــى س إل

الشكل 6: دورة حياة إعادة هندسة عمليات األعمال
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8.3 منهجية دافنبورت و شورت
 قــام كل مــن دافينبــورت وشــورت )1990( 
ــوات  ــس خط ــن خم ــف م ــة تتأل ــداد منهجي بإع
ــات األعمــال كمــا  ــق بإعــادة هندســة عملي تتعل

ــي: يل
ــة: إن  ــداف العملي ــل وأه ــة العم ــر رؤي  -تطوي
إعــادة هندســة عمليــات األعمــال ُموَجهــة مــن 
قبــل رؤيــة العمــل التــي تتضمــن أهــداف محددة 
تتعلــق بالعمــل مثــل تخفيــض التكلفــة، وتقليــل 
الوقــت، وتحســين جــودة المخرجات،وجــودة 
ــن )انظــر أيضــاً:  ــاة الوظيفية/التعلّم/التمكي الحي
 ،1990  ،  Sengeل المشــتركة  الرؤيــة 

)1995  ،    Nonaka ، Ikujiro

إعــادة  ســتتم  التــي  العمليــات   -تحديــد 
تصميمهــا: تســتخدم معظــم الشــركات منهجيــة 
ــر  ــات األكث ــى العملي ــز عل ــر تّرك ــة التأثي عالي
أهميــة أو العمليــات األكثــر تعارضــاً مــع رؤيــة 
العمــل. بينمــا يســتخدم عــدد أقــل مــن الشــركات
المنهجيــة الشــاملة والمتعمقــة التــي تحــاول 
تحديــد كافــة العمليــات ضمــن المؤسســة ثــم 
واألهميــة  األولويــة  حســب  بترتيبهــا  تقــوم 
بهــدف إعــادة تصميــم الضــرورات الملّحــة.

ــب  ــات الموجــودة: لتجن ــاس العملي  - فهــم وقي
قاعــدة  وتوفيــر  القديمــة  األخطــاء  تكــرار 

المســتقبلية للتحســينات  أساســية 

- تحديــد مســتويات تكنولوجيــا المعلومــات: 
يجــب أن يســاهم الوعــي بإمكانيــات تكنولوجيــا 
المعلومــات فــي التأثيرعلــى تصميــم العمليــات

- تصميــم وإنشــاء نمــوذج أولــي للعمليــات 
الجديــدة: ال يجــب اعتبــار التصميــم الفعلــي 
ــات  ــة عملي ــادة هندس ــة إع ــة عملي ــة نهاي بمثاب
ــي  ــوذج أول ــاره كنم ــل يجــب اعتب ــال، ب األعم
النمــوذج  ويســاهم  متتالــي.  بشــكل  يتكــرر 
هندســة  إعــادة  منهجيــة  فــي جعــل  األولــي 
عمليــات األعمــال متماشــية مــع تقديــم النتائــج 

بشــكل ســريع، ومشــاركة العمــاء ومــدى
رضاهم.

ــق  ــال بشــكل عمي تســاهم إعــادة هندســة األعم
فــي تغييــر كافــة النواحــي المتعلقــة بالعمــل 
واألشــخاص. جــزء مــن المؤسســة يُعتبــر ســهل 
التغييــر وذلــك مــن خــال إعــادة ابتــكار طــرق 

ــة ــن الصعــب للغاي ــن م ــل، ولك ــدة للعم جدي
تغييــر الجــزء اآلخــرء وهــو األشــخاص. علــى 
وجــه الخصــوصء ال يتطلــب ذلــك فقــط تغييــر 
أيضــأً  يتطلــب  ،بــل  والمهــارات  الوظائــف 
أســاليب األشــخاص-الطريقة التــي يُفّكــرون 

هندســة  الناجحــة إلعــادة  المحــاوالت   9.3
األعمــال عمليــات 

يعــزي  عــدم نجــاح العديــد مــن محــاوالت إعادة 
ــي  ــرة الت ــى الحي ــال إل ــات األعم ــة عملي هندس
تحيــط بهــذا المفهــوم وكيــف  يجــب القيــام بهــا. 
ــى  ــة إل ــا بحاج ــات بأنه ــدرك المؤسس ــث ت حي
إجــراء التغييــرات؛ ولكنّهــا ال تعــرف بالضبــط
 أيــن أو كيــف تقــوم بذلــك. وحيــث تقــوم العديــد 
مــن األعمــال بإعــادة هندســة عملياتهــا، يُصبــح 
مــن الواضــح معرفــة  أســباب نجاحها أو فشــلها.

عمليــات  هندســة  إعــادة  تنجــح  أن   يمكــن 
يلــي: مــا  خــال  مــن  األعمــال 

-التركيــز علــى العميــل: يُعتبــر العميــل الســبب 
ــال.  ــات األعم ــة عملي ــادة هندس ــي إلع األساس
فبوجــود إعــادة هندســة عمليــات األعمــال، 

ــك. ــة أفضــل لعمائ ــم خدم ــك تقدي يمكن

-الســرعة: تتضاعــف ســرعة القيــام بعملــك 
إلــى أربعــة أضعــاف. علــى ســبيل المثــال، إذا 
كان معــدل دورة وقــت عمليتــك قبــل إعــادة 
ــغ 10 ســاعات،  هندســة عمليــات األعمــال يبل

مواقفهــم  إلــى  باإلضافــة  بهــا-  ويتصرفــون 
ــا  ــي يعتبرونه ــور الت ــم واألم ــات نظره ووجه
هــذه  تعتبــر  بالعمــل.  يتعلــق  فيمــا  هامــة 
العناصــر ضروريــة لتحديــد مــدى نجــاح أو
فشــل إعــادة هندســة عمليــات األعمــال. وينبغي 
أن يُســاعد القــادة األشــخاص فــي التعامــل مــع 

هــذه التغييــرات.
تتعلــق إعــادة هندســة األعمــال بالتغييروتتعلــق 
ــن  ــة بي ــك الموازن ــي ذل ــوازن ويعن ــاً بالت أيض
ــق  احتياجــات العمــاء واألداء التشــغيلي لتحقي
غايــات وأهــداف العمــل. وتعتبــر إعــادة هندســة 
ــة مشــروع مســتقبلي،  ــال بمثاب ــات األعم عملي
ــان، يكــون شــكل هــذا  ولكــن فــي معظــم األحي
المســتقبل غيــر معــروف فــي وقــت بــدءه ) 
Brache  وRummler, 1990 (.ومــن المتفق 
ــر بشــكل  ــأن المؤسســة  يجــب أن تتغي ــة ب علي
جــذري و ذلــك لتحقيــق تحســينات جوهريــة 

ــاء. ــي األداء و رضــا العم ف

فبعــد إعــادة هندســة عمليــات االعمــال، يجــب
أن يقــل معــدل دورة الوقــت إلــى أقــل مــن 

ســاعات. ثــاث 

ــة ورأس  ــض تكلف ــك تخفي ــض: بإمكان -التخفي
ــة ــام الرئيســية خــال سلســلة القيم ــال المه م

-المرونــة: تصبــح الشــركة أقــرب إلــى العميل. 
تجعلهــا  آليــة  تطــور  أن  للشــركة  ويمكــن 
مدركــة لنقــاط الضعــف وقــادرة علــى تحديدهــا 

ــدة ــوق الجدي ــات الس ــع متطلب ــف م والتكي

-الجــودة: تؤثــر العمليــات، وليــس بالضــرورة 
األفــراد فقــط ، علــى مســتويات الجــودة. حيــث 
تســاهم إعــادة هندســةعمليات األعمــال فــي 

ــراد أيضــاً. ــات واألف تحســين العملي

بابتــكار عمليــات  الشــركة  تقــوم  -االبتــكار: 
جديــدة

-اإلنتاجيــة: تســاهم إعــادة هندســة عمليــات 
األعمــال بشــدّة فــي تحســين الكفــاءة والفعاليــة

الوقــت:  دورة  وتقليــل  التكلفــة  -تخفيــض 
ــي  ــال ف ــات األعم ــة عملي ــادة هندس ــاهم إع تس
التخلــص مــن األنشــطة غيرالُمثمــرة والعمــال 
الفائضيــن عــن حاجــة العمــل. كمــا تســاعد فــي 
إعــادة تنظيــم العمــل مــن خــال فــرق العمــل،
وتســريع تدفــق المعلومــات والتخلــص مــن 

الوظائــف. وتكراريــة  األخطــاء 

هندســة  إعــادة  تســاهم  الجــودة:  -تحســين 
ــع  ــة توزي ــي تبســيط عملي ــال ف ــات األعم عملي
المهــام بيــن األشــخاص فــي العمــل. مما يســاهم 
فــي زيــادة المســائلة بيــن العمــال. كمــا يســاعد 
ــى الحصــول ــك أيضــاً اإلدارة والعمــاء عل ذل

على التغذية الراجعة بشكل سريع.

تلبيــة  تمــث  إذا  العمــالء:  رضــا  -ضمــان 
فمــن  ســريع،  بشــكل  العمــاء  احتياجــات 
بالرضــا وأن يطلبــوا  يشــعروا  أن  المحتمــل 

المزيــد.
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تهــدف إعــادة هندســة عمليــات األعمــال بشــكل 
الربحيــة علــى  الحفــاظ علــى  إلــى  أساســي 
ــى المنافســين  ــب عل ــد ودعــم التغل المــدى البعي
لشــركات التأميــن بمــا يتــاءم مــع تغييــر وقائــع 

الســوق

ــى  ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك ــباب الت 10.3 األس
ــات ــة العملي ــادة هندس ــة إع ــل عملي فش

ــن  ــم يك ــكلة: إذا ل ــم المش ــرار بحج ــدم اإلق -ع
هنــاك اســتعداد واضــح لوضــع جميــع العمليات 
فرصــة  توجــد  فــا  المحــك؛  علــى  القائمــة 

ــاح. للنج

التدريــب، ســوف  بــدون  التدريــب:  -نقــص 
ــع  ــل. ويرج ــة العم ــادة هندس ــة إع ــل عملي تفش
ذلــك إلــى أنــه ســينظرلها علــى أنهــا عمليــة تتــم 
لمــرة واحــدة وبهــدف تقليــص التكاليــف فقــط. 
ــف  ــص التكالي ــر تقلي ــع، يعتب ــي الواق ــن ف ولك
مــن النتائــج الثانويــة لعمليــة إعــادة هنداســة 

ــا. ــي له ــاغل الرئيس ــس الش ــل ولي العم

-ضعــف البنيــة التحتيــة: هنــاك حاجــة إلــى 
ــل  ــة مائمــة، ودعــم مــن قب ــة تحتي لوجــود بني
اإلدارة والموظفين.فالعديــد مــن مبــادرات إعادة 
ــاع  ــتطيع اإلق ــن تس ــل ل ــاليب العم ــة أس هندس

ــم. ــذل لتوفيرالدع ــم تب ــة ل ــوداً كافي ألن جه

الشكل 7: أهداف إعادة هندسة عمليات األعمال

العمالء

منحهم قيمة
عالية

التصدي لها
بشكل ناجح

إدارته بشكل
استراتيجي

تقليلها بشكل
فعال

التكلفة

المنافسة

التغيير

ــى حســاب  -تحســين أوضــاع إدارة واحــدة عل
إدارات أخــرى: هنــاك حاجــة للوضــوح فــي 
تقييــم كل عمليــة منفــردة بالتفصيــل. وبالمثــل، 
ينبغــي أن يكــون هنــاك اســتعداد لتغييــر كل مــا 

ــاءة الشــاملة. ــق الكف ــوب لتحقي هــو مطل

ــى  ــز عل ــي للتركي ــت الكاف ــاء الوق ــدم إعط -ع
علــى  التركيــز  العمــل:  أســاليب  تحســين 
ــى  ــي عل ــز الكاف ــي وعــدم التركي الشــأن الداخل
العمــل وعلــى أفضــل مــا يمكــن إســتعماله مــن 

إجــراءات منافســة كأهــداف.

هندســة  إعــادة  عمــل  فريــق  بنيــة   11.3
األعمــال

ــي و راســبا )1995(  ــا لمــا أورده مانغانيل وفق
فــإن فريــق إعــادة هندســة العمــل يجــب أن 

ــكيل . ــدد التش ــون متع يك
فمثا:

-بعــض األعضــاء الذيــن ال يعرفــون شــيئاً عــن 
عمليــة إعــادة هندســة العمــل،

-بعــض األعضــاء الذيــن يعرفــون عــن العمليــة 
مــن الداخــل إلــى الخــارج،

-إشراك العماء إذا كان ذلك ممكنأ،

يمثلــون  الذيــن  األعضــاء  بعــض  -إشــراك 

العمليــة، مــن  المتأثــرة  المؤسســات 

خبــراء  مــن  اثنيــن  أو  واحــد  -إضافــة 
، جيــا لو لتكنو ا

-إضافــة أفضــل األفــراد الممتازيــن واأللمعييــن 
والملتزميــن والمتحمســين للعمــل،

-إشراك بعض األعضاء من خارج الشركة

ــال  ــادة هندســة األعم ــة إع ــا فشــلت عملي إذا م
فــي إدارة فريــق ذو حجــم يمكــن التحكــم فيــه؛ 
فــإن العمليــة برمجتهــا تصبــح أصعــب مــن أن 

تنفــذ بفعاليــة.

12.3 العالقــة بيــن عمليــة إعــادة هندســة 
المعلومــات وتكنولوجيــا  األعمــال 

تكنولوجيــا  أن   )1990( هامــر  يــرى 
المعلومــات )IT( هــي العامــل الرئيســي لتفعيــل 
عمليــة إعــادة هندســة األعمــال وهــو مــا يعتبــره 
}التغييــر الجــذري{. ويدعــو إلــى اســتخدام 
الفرضيــات  لتحــدي  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المتأصلــة فــي أســاليب العمــل والموجــودة منــذ 
فتــرة طويلــة قبــل ظهــور الكمبيوتــرات الحديثة 
وتكنولوجيــا االتصــاالت. ويجــادل بــأن جوهــر 
مفهــوم  فــي  يكمــن  الهندســة  إعــادة  عمليــة 
والخــروج  التفكيــر{،  ذات  مواصلــة  }عــدم 
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ــن  ــن وم ــا الزم ــا عليه ــي عف ــد الت ــن القواع م
االفتراضــات األساســية التــي طالمــا ســارت 
التــي  القواعــد  وتلــك   ... األعمــال  عليهــا 
أســس عليهــا العمــل فــي الماضــي والمبنيــة 
ــاس  ــا والن ــول التكنولوجي ــات ح ــى افتراض عل

ــوم. ــة الي ــد قائم ــم تع ــة ل ــداف التنظيمي واأله
األعمــال  هندســة  إعــادة  ›مبــادئ  ويقتــرح 
التاليــة: )أ( تنظيــم العمــل يتعلــق بالنتائــج وليس 
نتائــج  الذيــن يســتخدمون  بالمهــام؛ )ب( دع 
العمليــة تنفيــذ العمليــة؛ )ج( حــّول المعلومــات 
إلــى عمــل حقيقــي ينتــج بــدوره معلومــات 
جديــدة؛ )د( تعامــل مــع المــوارد المتناثــرة كمــا 
لــو كانــت مركــزة؛ )ه( أربــط مــا بيــن األنشــطة 
ــة بــدال مــن دمــج نتائجهــا؛ )و(إجعــل  المتوازي
نقطــة اتخــاذ القــرار فــي المــكان الــذي يتــم فيــه 
تنفيــذ العمــل، و راقــب ســير العمــل، )ز( إلتقــط 

ــن المصــدر. ــره واحــده وم ــة م المعلوم
بــأن  يجــادل دافنبــورت وشــورت )1990( 
ــاك  ــب إمت ــل تتطل ــة العم ــادة هندس ــة إع عملي
نظــرة أوســع نطاقــا لتكنولوجيــا المعلومــات 
ولألنشــطة الخاصــة بالعمــلء وللعاقــة بينهمــا. 
وينبغــي النظــر إلــى تكنولوجيــا المعلومــات

ــة أو  ــوة مؤتمت ــرد ق ــن مج ــر م ــا أكث ــى أنه عل
جوهريــة  قــوة  بإعتبارهــا  بــل  ميكانيكيــة: 

إلعــادة تشــكيل الطريقــة التــي يتــم فيهــا العمــل.
وينبغــي النظــر إلــى أنشــطة األعمــال علــى 
ــام  ــن المه ــة م ــن مجــرد مجموع ــر م ــا أكث أنه
ــتهدف  ــة تس ــة لعملي ــى الوظيفي ــة أو حت الفردي
تحقيــق أقصــى قــدر مــن الفعاليــة. فالعاقــة 
بيــن عمليــة إعــادة الهندســة العمــل وتكنولوجيــا
المعلومــات هــي عاقــة متكــررة. وقــدرات 
ــير  ــم س ــي أن تدع ــات ينبغ ــا المعلوم تكنولوجي
العمليــات  تكــون  أن  ينبغــي  كمــا  األعمــال. 
اإلنتاجيــة متوافقــة مــع مــا يمكــن أن توفــره 
دافنبــورت  ويشــير  المعلومــات.  تكنولوجيــا 
وشــورت )1990( إلــى هــذا المنظــور الواســع 
والمتكــرر لتكنولوجيــا المعلومــات وإلعــادة 
جديــد  مفهــوم  باعتبــاره  العمــل  الهندســة 

الصناعيــة. للهندســة 
وتمثــل عمليــة إعــادة الهندســة العمــل نهجــا 
ــح  ــث تتي ــركة؛ حي ــل الش ــيق داخ ــدا للتنس جدي
تكنولوجيــا المعلومــات - وتأثيرهــا النهائي - أن 
ــيق  ــف التنس ــن تكالي ــد م ــة للح ــون أداة قوي تك
يوضــح   .)1990 وشــورت  )دافنبــورت 
افنبــورت وشــورت )1990( القــدرات التاليــة 
التــي تعكــس األدوار التــي يمكــن أن تلعبهــا 
إعــادة  عمليــة  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا 
الجغرافيــة،  المعاماتيــة،  العمــل:  الهندســة 

التسلســلية،  المعلوماتيــة،  التحليليــة،  اآلليــة، 
والوســاطة. والتتبــع،  المعرفــة،  إدارة 

ويــرى دروكــر )1989( أن الطريقــة التــي 
فــي  الصلــة  ذات  الوظائــف  فيهــا  تســاهم 
ــد  ــل - ق ــي للعم ــط الوظيف ــل - أي، التراب العم
ــاطة  ــة الوس ــن: درج ــن خــال بعدي ــاوت م تتف
ودرجــة التعــاون. وقــد عّرفــا درجــة الوســاطة 
فــي العمليــة بأنهــا مــدى التدفــق المتسلســل 
الوظائــف  بيــن  والمخرجــات  للمدخــات 
ــذه ــي ه ــاون ف ــة التع ــا درج ــاركة. وعّرف المش
العمليــة بأنهــا مــدى تبــادل المعلومــات والتكيف 
ــد المشــاركة  ــف عن ــن الوظائ ــا بي ــادل فيم المتب

فــي العمليــة نفســها.
وفــي إطــار هــذا المفهــوم الــذي طرحــاه ، فــإن 
ــن  ــد م ــي الح ــدة ف ــات مفي ــا المعلوم تكنولوجي

ــاون. ــادة درجــة التع درجــة الوســاطة وزي
كمــا أن االســتخدامات المبتكــرة لتكنولوجيــا 
المعلومــات ســتؤدي حتمــا إلــى قيــام العديــد 
مــن الشــركات بتطويــر هيــاكل جديــدة ومركبــة 
للتنســيق فيمــا بينهــا ، ممــا يمكنهــا مــن تنســيق 
ــل.  ــن قب ــة م ــن ممكن ــم تك ــرق ل ــطتها بط أنش
ومثــل هــذه الهيــاكل المركبــة للتنســيق قــد ترفــع 
مــن قــدرات المؤسســة ودرجــة اســتجابتها، 

ــدة ــتراتيجية واع ــا إس ــى مزاي ــؤدي إل ــا ي مم
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 تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص
والوافدين المقيمين في السلطنة و الزائرين لها

 تم إلقاء هذه المحاضرة في الندوة العربية حول تطبيق التأمين الصحي و تحدياته
مسقط - سلطنة عمان 2019/3/18-17

*المصدر: كتاب مؤشرات سوق التأمين إصدار 2018 م، الهيئة العامة لسوق المال 
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 المصدر: شركات التأمين العاملة في السلطنة 
تاريخ البيانات 17 يناير 2019 م
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ــم 2017/26  ــته رق ــي جلس ــر ف ــوزراء الموق ــس ال ــدر مجل أص
المنعقــدة بتاريــخ 19 ســبتمبر 2017م والمصــدق عليــه فــي 
جلســته رقــم 2017/27 المنعقــدة بتاريــخ األول مــن أكتوبــر    
2017م قــرار علــى قيــام الهيئــة العامــة لســوق المــال بالتنســيق 

مــع الجهــات المعنيــة إلعــداد مشــاريع القوانيــن واللوائــح لتطبيــق 
ــاع  ــي القط ــن ف ــى العاملي ــلطنة عل ــي بالس ــن الصح ــام التأمي نظ

ــا. ــن له ــلطنة والزائري ــي الس ــن ف ــن المقيمي ــاص والوافدي الخ
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ي قامت بها الهي
 ئة أبرز الخطوات ال�ت

ن الص�ي  ي تطبيق نظام التأم�ي
 �ن

ي السلطنة
�ن

التــي  الخطــوات  أبــرز 
لتعميــم  الهيئــة  وضعتهــا 
ــن  ــن الصحــي للعاملي التأمي
الخــاص  القطــاع  فــي 
والزائريــن بالتنســيق مــع 

المعنيــة الجهــات 
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-تشــمل الوثيقــة الموحــدة للتأميــن 
الصحــي علــى ثــاث فئــات مــن 
المتوجــب  الصحيــة  الخدمــات 
مــن  المنتفعيــن  لجميــع  إتاحتهــا 

الصحــي. التأميــن 

بيــن  الموائمــة  الوثيقــة  -تراعــي 
التأمينيــة  التغطيــة  وكفايــة  الكلفــة 

األساســية.
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*المصدر: اإلحصائيات الواردة من قسم اإلحصاء والمعلومات بوزارة القوى العاملة تاريخ البيانات 30\6\2018 

2018
2018
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مراحل تطبيق التأمين الصحي اإللزامي في السلطنة

توزيع العاملين حسب درجة الشركة )السجل التجاري( للعام 2018 م
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مراحل التطبيق



SERVING YOUR CHALLENGES, 
SUPPORTING YOUR ACTIVITY

Îlot 135, N°2, Cité Administrative Plateau. Ouled Fayet. Alger 16035
Tél : +213 0 21 38 25 08  - Fax : +213 0 21 38 26 16 
E-mail : contact@ccr.dz   - Site Web : www.ccr.dz 
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المقدمــة تنشــأ جميــع المنظمــات وهــي تحمــل 
آفــاق المســتقبل، وتمتلــك إدارتهــا رغبــة صادقة 
واســتمراريتها  لبقائهــا  ســبياً  النجــاح  فــي 
المنظمــة  حيــاة  واقــع  إن  إال  وتطورهــا. 
ــيء  ــا مل ــط بيئته ــة مــع محي ــا المتفاعل وحركته
ــدات والمفاجــآت. حيــث تعــد التغيــرات  بالتهدي
الســريعة التــي طــرأت فــي العالــم المتمثلــة 
ــى  ــاح عل ــة، واالنفت ــر التوجــه نحــو العالمي عب
األخريــن وتخفيــف القيــود، وإزالــة الحــدود 
والمنافســة الشــديدة بيــن المنظمــات لاســتحواذ 
التحــدي  بمثابــة  والزبائــن  األســواق  علــى 
الحقيقــي لمنظمــات األعمــال، ففرضــت عليهــا 
ــك  ــف معــه وذل واقعــاً جديــداً للتعامــل والتكي
علــى  المنظمــات  ولتحافــظ  الفشــل  لتتجنــب 
البقــاء واالســتمرار والنمــو. ويعتبــر القــرار 
القــرارات  وأكثــر  أهــم  مــن  االســتراتيجي 
ــه  ــك كون حراجــةً فــي منظمــات األعمــال. وذل
وبــكل بســاطة يمكــن أن يــؤدي بحيــاة المنظمــة 
ــي  ــا ويرتق ــد يقوده ــة، أو ق ــة الهاوي ــو حاف نح
بهــا وبأفرادهــا إلــى مراكــز لــم تحلــم الوصــول 
إذا  اســتراتيجيا  قــراراً  القــرار  ويعــد  إليهــا. 

السيدة/ داليا عباس

شــركة الشــرق االوســط للتاميــن 

والحــوادث  الحريــق  دائــرة 

والهندســي  والعامــة 

-الجزء االول من بحث
)أثــر ســمات الشــخصية الخمــس 
ــرار  ــص الق ــى خصائ ــرى عل الكب
شــركات  فــي  االســتراتيجي 

األردنيــة(  التأميــن 

تعامــل مــع المســتقبل البعيــد لمنظمــة األعمــال. 
عرفهــا  كمــا  االســتراتيجية  فالقــرارات 
)Hickson،1986( هــي تلــك القــرارات التي 
تعمــل علــى تشــكيل المنظــور االســتراتيجي 
الكلــي للمنظمــة الــذي يجــاري التغيــر والتطــور 
اعتياديــة  قــرارات غيــر  فهــي  لــذا  البيئــي. 
غيــر نمطيــة، وهــي مســؤولة عــن مــوارد 
ــع  ــدن جمي ــن ل ــزام م ــب االلت ــة وتتطل المنظم
العامليــن فيهــا، وهــي توفــر األســس التوجيهيــة 
واألعمــال  وللفعاليــات  األخــرى  للقــرارات 
المســتقبلية لعمــوم المنظمــة. وقــد قــام كل مــن 
)Mintzberg & Quinn،1996( بوصــف 
ــرارات  ــا  ق ــى إنه ــرارات االســتراتيجية عل الق
شــخص  قبــل  مــن  وتُعتمــد  تُصنــع  خاطفــة 
ريــادي أو ممــن يمتلــك الســلطة ويتمتــع بعقليــة 
متألقــة وقــادر علــى إقنــاع األخريــن بقبــول 
الخصائــص  لهــذه  ولعــل  قراراتــه.  وتبنــي 
التــي تتمتــع بهــا القــرارات االســتراتيجية تأتــي 
أهميــة التركيــز علــى شــخصية القائميــن علــى 
ــام  ــن االهتم ــتراتيجية م ــرارات االس ــاذ الق اتخ
بســمات شــخصية متخــذ القــرار االســتراتيجي 
ــي نجــاح  ــت وأساســي ف ــا مؤشــر ثاب باعتباره
وازدهــار أيــة منظمــة. وتــرى الباحثــة بــأن 
ــوم  ــة مفه ــن أهمي ــع م ــث تنب ــذا البح ــة ه أهمي
ــر،  ــا المدي ــع به ــي يتمت ــخصية الت ــمات الش س
ومــا لهــا مــن أثــر بالــغ علــى نوعيــة القــرارات 
دراســة  إن  حيــث  المختــارة.  االســتراتيجية 
وممنهــج،  علمــي  بشــكل  المديــر  شــخصية 
الــازم  والتحديــث  التطــور  أســاس  تشــكل 
ــة  ــة واالقتصادي ــرات االجتماعي ــة التغي لمواكب
واإلداريــة التــي يشــهدها عصرنــا هذا.  فالســمة 
ــاهم  ــر تس ــلوك المدي ــم س ــي تحك ــط الت أو النم
بشــكل كبيــر فــي عمليــة صنــع واختيــار القــرار 
االســتراتيجي األفضــل. وقــد اختــارت الباحثــة 
قطــاع التأميــن مجتمعــاً لبحثهــا، فباإلضافــة 
لكونــه نشــاط اقتصــادي واجتماعــي، هــو أيضــا 
ظاهــرة غامضــة. فقــد بــدأ القطــاع الخطــى 
علــى طريــق الحمايــة ضــد األخطــار التــي 
تصيــب األشــخاص وممتلكاتهــم. وتطــورت 
اتفاقيــات  أصبحــت  أن  إلــى  الظاهــرة  هــذه 
ــوع  ــق ن ــوم بخل ــاري وتق ــل التج ــهل التعام تس
المجتمعــات  فــي  االجتماعــي  التناســق  مــن 
ــن  ــاع التأمي ــترك قط )Oliver ،1985(. ويش
مــع عصرنــا هــذا بســمة الخطــر وعــدم التأكــد. 
فالخطــر هــو محــل عقــد التأميــن، وإن مضمون 
الخطــر فــي التأميــن يعــود إلــى عــدم التأكــد مــن 
األمــور االقتصاديــة ) Panda ،1985(. حيث 

يعتبــر قطــاع التأميــن في األردن مــن القطاعات 
المهمــة الداعمــة لألنشــطة االقتصاديــة. وذلــك 
لمــا توفــره مــن حمايــة تأمينيــة لمنشــئات البلــد 
االقتصاديــة، فهــي أيضــا تعتبــر وعــاء ادخاري 
ــث  ــا. حي ــة لديه ــوال المتجمع ــال األم ــن خ م
ــتثمار  ــه االس ــي أوج ــن ف ــاع التأمي ــاهم قط يس
ــد  ــي. فق ــي تدعــم االقتصــاد الوطن ــة الت المختلف
كانــت ومازالــت صناعــة التأميــن تلعــب دوراً 
الدولــة. فهــي  فــي اقتصــاد  أساســياً ومهمــاً 
تشــكل حاجــة ضروريــة الســتيعاب مــا يترتــب 
علــى المجتمعــات مــن أعبــاء ماليــة، والتــي 
تنجــم عــن األضــرار والخســائر التــي قــد تلحــق 
بهــا ســواء مــا يتعلــق بحيــاة أفــراد المجتمــع أو 
نشــاطاتهم وأعمالهــم اليوميــة أو ممتلكاتهــم.

إن لــكل عصــر تحدياتــه، ولعــل أبــرز تحــد 
ــرن المنصــرم  ــن الق ــعينات م ــع التس ــذ مطل من
وحتــى عبــر األلفيــة الثالثــة هــو مرحلــة اتخــاذ 
ــدد أدب اإلدارة  ــد ش ــتراتيجي، فق ــرار االس الق
Wheelen et al(علــى   ،2015( الحديــث 
أهميــة القــرارات االســتراتيجية، وعلــى الرغــم 
ــس  ــات لي ــا للمنظم ــراف بأهميته ــن إن االعت م
بحديــث، إذ بــدأ النظــر إلــى التعامــل المنهجــي 
مــع القــرارات االســتراتيجية علــى أنهــا العامــل 
الحاســم مــن أجــل البقــاء فــي دائــرة المنافســة. 
وعلــى هــذا األســاس، تســعى الباحثــة إلــى 
إثــراء البحــث الحالــي بــكل مــا يســهم فــي 
التأميــن  شــركات  فــي  المهتميــن  مســاعدة 
ــاد  ــي واعتم ــى تبن ــث عل ــل البح ــة مح األردني
ــمات  ــوم س ــام بمفه ــى االهتم ــز عل خطــط ترك
الشــخصية وذلــك ألثــره المباشــر علــى نوعيــة 
القــرارات االســتراتيجية المختــارة. وبالتالــي 
ــط  ــر نم ــاس أث ــدف قي ــي به جــاء البحــث الحال
ــخصية  ــمات الش ــق س ــن وف ــخصية المديري ش
القــرار  خصائــص  علــى  الكبــرى  الخمــس 
ــة.  االســتراتيجي فــي شــركات التأميــن األردني
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1-2 مشكلة البحث وأسئلته
منظمــات  كســائر  التأميــن  شــركات  تواجــه 
األعمــال األردنيــة األخــرى خــال مســيرة 
اتخــاذ  وجــوب  أعمالهــا،  ومزاولــة  حياتهــا 
المشــكات  لحــل  االســتراتيجية  القــرارات 
القــرارات  تتأثــر  المختلفــة. حيــث  بالطــرق 
ســلوكية  ومتغيــرات  بعوامــل  االســتراتيجية 
عديــدة، بعضهــا يؤثــر علــى جانــب مــن جوانب 
القــرارات االســتراتيجية والبعــض األخــر يؤثر 
علــى مجمــل هــذه القــرارات. ولعــل الشــخصية 
حيــث  الســلوكية  العوامــل  تلــك  أهــم  مــن 
ــخصية  ــراً بش ــتراتيجي كثي ــرار االس ــر الق يتأث
أن  2010( حيــث  القــرار، )جــواد،  صانــع 
ــن  ــد م ــة الشــخصية والتأك ــي دراس ــان ف اإلمع
ــة لبنائهــا مــن شــأنه أن يحقــق  األبعــاد التكويني
ــط  ــراد والتخطي ــة األف ــة لطبيع ــة الواعي المعرف
لهــم والتنبــؤ بســلوكهم إزاء المواقــف التــي 

يواجهونهــا.
 وقــد قامــت الباحثــة بدراســة اســتطاعية علــى 
 ،Purposive Sampling قصديــة  عينــة 
ــن  ــن العاملي ــن المديري ــدد م ــت بع ــي تمثل والت
ــت  ــث التق ــة، حي ــن األردني ــي شــركات التأمي ف
لهــم  ووجهــت  مديــراً(،   25( ب  الباحثــة 
مجموعــة مــن األســئلة االســتيضاحية )الملحــق 
4( والتــي عكســت مشــكلة البحــث. وأظهــرت 
نتائــج المســح الميدانــي ضــرورة االنتبــاه إلــى 
أثــر أبعــاد ســمات الشــخصية علــى خصائــص 
القــرار االســتراتيجي )الملحــق رقــم 4( حيــث 
إن أغلبيــة المديريــن أكــدوا علــى إن لشــخصية 
المديــر أثــر علــى نوعيــة القــرار االســتراتيجي 
  Judge مــن  كل  أوصــى  كمــا  الُمتخــذ. 
ضــرورة  علــى   )2015(    &  Robbins
أبعــاد ســمات الشــخصية  االهتمــام بدراســة 
فــي  مهــم  دور  مــن  لهــا  لمــا  وتطويرهــا 
مســيرة عمــل المديريــن وبمــا يجعلهــم قادريــن 
مــن  التحديــات  بوجــه  للوقــوف  ومؤهليــن 
ــي  ــتراتيجية والت ــرارات االس ــاذ الق ــال اتخ خ
ــتمرارية  ــاء واس ــى بق ــاظ عل ــأنها الحف ــن ش م

المنظمــة.
وبالتالــي فــإن الهــدف مــن البحــث الحالــي هــو 
ــرى  ــر أبعــاد الشــخصية الخمــس الكب ــاس أث قي
القــرار االســتراتيجي فــي  علــى خصائــص 

ــة. ــن األردني ــركات التأمي ش
ويمكــن تحقيــق غــرض البحــث مــن خــال 

اإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة: 
أسئلة البحث 

السؤال الرئيسي األول:
هــل يوجــد أثــر ألبعــاد الشــخصية )حيويــة 

الضميــر وانبســاطية الفــرد والقبــول االجتماعي 
واالســتقرار العاطفــي واإلنفتــاح علــى الخبــرة( 
علــى خصائــص القــرار االســتراتيجي، بأبعــاده 
ــاع  ــي قط ــة( ف ــة والتوجيهي ــدرة والترابطي )الن

شــركات التأميــن األردنيــة؟
وينبثــق عــن هــذا الســؤال األســئلة الفرعيــة 

اآلتيــة:
السؤال الفرعي األول:

هــل يوجــد أثــر ألبعــاد الشــخصية )حيويــة 
الضميــر وانبســاطية الفــرد والقبــول االجتماعي 
واالســتقرار العاطفــي واالنفتــاح علــى الخبــرة( 
ــاع  ــي قط ــتراتيجي ف ــرار االس ــدرة الق ــى ن عل

ــة؟  ــن األردني شــركات التامي
السؤال الفرعي الثاني:

هــل يوجــد أثــر ألبعــاد الشــخصية )حيويــة 
الضميــر وانبســاطية الفــرد والقبــول االجتماعي 
واالســتقرار العاطفــي واالنفتــاح علــى الخبــرة( 
فــي  االســتراتيجي  القــرار  ترابطيــة  علــى 

ــة؟ ــن األردني ــركات التامي ش
السؤال الفرعي الثالث:

هــل يوجــد أثــر ألبعــاد الشــخصية )حيويــة 
الضميــر وانبســاطية الفــرد والقبــول االجتماعي 
واالســتقرار العاطفــي واالنفتــاح علــى الخبــرة( 
علــى توجيهيــة القــرار االســتراتيجي فــي قطاع 

شــركات التاميــن األردنيــة؟
 1-3 فرضيات البحث

ــئلته  ــكلة البحــث وأس ــاً لمش ــتند البحــث وفق يس
وبنــاَء علــى الدراســات الســابقة ذات الصلــة في 
دراســة أثــر الســمات الشــخصية الخمــس علــى 
خصائــص القــرار االســتراتيجي فــي شــركات 
الفرضيــات  إثبــات  إلــى  األردنيــة  التأميــن 

ــة: التالي
الفرضية الرئيسة:

ال يوجــد أثــر ذو داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة ) α = 0.05 ( للشــخصية بأبعادهــا 

ــول  ــرد والقب ــاطية الف ــر وانبس ــة الضمي )حيوي
االجتماعــي واالســتقرار العاطفــي واالنفتــاح 
القــرار  خصائــص  علــى  الخبــرة(  علــى 
)النــدرة والترابطيــة  بأبعادهــا  االســتراتيجي 
ــة. ــن األردني ــي شــركات التامي ــة( ف والتوجيهي
عــدة  الرئيســة  الفرضيــة  عــن  ويتفــرع 

فرعيــة: فرضيــات 
الفرضية الفرعية األولى:

ال يوجــد أثــر ذو داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة ) α = 0.05 ( للشــخصية بأبعادهــا 
ــول  ــرد والقب ــاطية الف ــر وانبس ــة الضمي )حيوي
االجتماعــي واالســتقرار العاطفــي واالنفتــاح 
علــى الخبــرة( علــى ندرة القــرار االســتراتيجي 

ــة. ــن األردني فــي شــركات التأمي
الفرضية الفرعية الثانية:

ال يوجــد أثــر ذو داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة ) α = 0.05 ( للشــخصية بأبعادهــا 
ــول  ــرد والقب ــاطية الف ــر وانبس ــة الضمي )حيوي
االجتماعــي واالســتقرار العاطفــي واالنفتــاح 
القــرار  ترابطيــة  علــى  الخبــرة(  علــى 
ــة. االســتراتيجي فــي شــركات التاميــن األردني

الفرضية الفرعية الثالثة:
ال يوجــد أثــر ذو داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة ) α = 0.05 ( للشــخصية بأبعادهــا 
ــول  ــرد والقب ــاطية الف ــر وانبس ــة الضمي )حيوي
االجتماعــي واالســتقرار العاطفــي واالنفتــاح 
القــرار  توجيهيــة  علــى  الخبــرة(  علــى 
ــة. االســتراتيجي فــي شــركات التأميــن األردني

1-4 أنموذج البحث
فــي ضــوء مراجعــة الباحثة للدراســات الســابقة 
وعناصــره،  البحــث  بمشــكلة  الصلــة  ذات 
قامــت الباحثــة ببنــاء أنمــوذج البحــث كمــا 
ــرح  ــذي يش ــكل )1( وال ــي الش ــح ف ــو موض ه
ــن الســمات الشــخصية الخمــس  ــا بي ــة م العاق
الكبــرى وخصائــص القــرار االســتراتيجي:

الشكل 1:أنموذج البحث
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الجدول 1:مراجع األنموذج

1-5 التعريفات اإلجرائية:
ــي  ــرى : ه ــس الكب - ســمات الشــخصية الخم
ــع  ــى تجمي ــدف إل ــية، ته ــمات أساس ــس س خم
الشــخصية  فــي  المتناثــرة  الســمات  أشــتات 
اإلنســانية فــي خمــس أبعــاد موســعة، وهــي 
حيويــة الضميــر وانبســاطية الفــرد والقبــول 
االجتماعــي واالســتقرار العاطفــي واالنفتــاح 
علــى الخبــرة. حيــث يمكــن لهــذه الســمات 

التمييــز بيــن فــرد وآخــر.
ــراوح هــذا البعــد مــن  -انبســاطية الفــرد : ويت
اجتماعــي ومتحــدث ونشــط وفعــال حيــث يميــل 
ــرة  ــى المخاط ــن إل ــركات التأمي ــي ش ــرد ف الف
والتوكيــد والجــزم، إلــى االنطــواء والعزلــة 
إلــى  الفــرد  والحــذر والتحفــظ حيــث يميــل 
التــردد والهــرب مــن المواقــف ويفضــل العيــش 
ــركات  ــي ش ــن ف ــأن العاملي ــذر بش ــة وح بعزل
التأميــن. وســوف يقــاس المتغيــر عبــر مجموعة 

ــتبانة البحــث. ــي اس ــرات ســتظهر ف ــن الفق م
بالوجــود  الوعــي  هــي   : الضميــر  -حيويــة 
ــزام  األخاقــي، والشــعور بقيمــة الفــرد، وااللت
بالعمــل، والقــدرة علــى تمييــز مــا هــو مقبــول 
أخاقيــا باإلضافــة إلــى وجــود مشــاعر الذنــب 
والنــدم بســبب ســوء التصــرف اتجــاه العامليــن 
فــي شــركات التأميــن. وســوف يقــاس المتغيــر 
عبــر مجموعــة مــن الفقــرات ســتظهر فــي 

ــتبانة البحــث. اس
-القبــول االجتماعــي : ويتــراوح هــذا البعــد 

ــي التعامــل وحســن التصــرف  ــب ف ــن التهذي م
القلــق  إلــى  والتفــاؤل  والتســامح  والتعــاون 
والشــك وعــدم التعــاون وعــدم المرونــة. حيــث 
تشــير هــذه الســمة إلــى أي مــدى يكــون األفــراد 
متعاونيــن  التأميــن  شــركات  فــي  العامليــن 
فيمــا  لديهــم.  ومقبوليــن  لألخريــن  ومحبيــن 
يكــون األفــراد اللذيــن ســجلت لهــم درجــات 
غيــر  االجتماعــي  القبــول  مــن  منخفضــة 
وســوف  مرنيــن.  وغيــر  وقلقيــن  متعاونيــن 
ــرات  ــن الفق ــة م ــر مجموع ــر عب ــاس المتغي يق

ســتظهر فــي اســتبانة البحــث.
-االســتقرار العاطفــي : هــو بعد يتــراوح ما بين 
ــعور  ــدم الش ــاب والغضــب وع ــر واالكتئ التوت
ــر.  ــى الهــدوء واألمــان وعــدم التوت باألمــان إل
حيــث تشــير هــذه الســمة إلــى أي مــدى يكــون 
الموظــف العامــل فــي شــركات التأميــن قــادرا 
علــى مقاومــة الضغــط وهادئــا مطمئنــا ويمتلــك 
الثقــة بالنفــس. فــي حيــن يكــون الشــخص غيــر 
المســتقر عاطفيــا ميــاال إلــى القلــق والتوتــر 
عاقاتــه  فــي  االطمئنــان  وعــدم  واإلحبــاط 
ــر  ــر عب ــاس المتغي ــوف يق ــن. وس ــع األخري م
ــي اســتبانة  ــرات ســتظهر ف ــن الفق مجموعــة م

البحــث.
هــذه  وتتــراوح   : الخبــرة  علــى  -االنفتــاح 
الســمة مــا بيــن أن يكــون الموظــف العامــل فــي 
ــتطاع  ــا لاس ــا ومحب ــن مبدع ــركات التامي ش
وقــادر علــى التخيــل ومتنــوع االهتمامــات إلــى 

كونــه غيــر منفتــح علــى الخبــرة وتقليــدي فــي 
ســلوكه وضيــق األفــق واالهتمامــات. وســوف 
ــرات  ــن الفق ــة م ــر مجموع ــر عب ــاس المتغي يق

ــتبانة البحــث. ــي اس ــتظهر ف س
الــذي  القــرار  -القــرار االســتراتيجي : هــو 
يتعامــل مــع المســتقبل البعيــد لشــركات التأمين. 
ــدرة  ــتراتيجي بالن ــرار االس ــث يوصــف الق حي
والترابطيــة والتوجيهيــة. وتتميــز القــرارات 
االســتراتيجية بكونهــا قــرارات خاطفــة تصنــع 
وتعتمــد مــن قبــل شــخص متميــز )ريــادي( أو 
ممــن يمتلــك الســلطة ويتمتــع بعقليــة متألقــة 
ــركات  ــي ش ــن ف ــاع الموظفي ــى إقن ــادر عل وق
يقــاس  وســوف  قراراتــه.  بقبــول  التأميــن 
المتغيــر عبــر مجموعــة مــن الفقــرات ســتظهر 

ــتبانة البحــث. ــي اس ف
-النــدرة : القــرارات االســتراتيجية هي قرارات 
نــادرة غيــر اعتياديــة وليــس لهــا نمطيــة ســابقة 
تتبــع فــي شــركات التاميــن األردنيــة. وســوف 
ــرات  ــن الفق ــة م ــر مجموع ــر عب ــاس المتغي يق

ســتظهر فــي اســتبانة البحــث.
القــرارات االســتراتيجية هــي  -الترابطيــة : 
الشــركة  مــوارد  عــن  مســؤولة  قــرارات 
الحيويــة وتتطلــب االلتــزام مــن لــدن جميــع 
ــاس  ــدون اســتثناء. وســوف يق ــن فيهــا ب العاملي
المتغيــر عبــر مجموعــة مــن الفقــرات ســتظهر 

ــث. ــتبانة البح ــي اس ف
-التوجيهيــة: القــرارات االســتراتيجية توفــر 
األخــرى  للقــرارات  التوجيهيــة  األســس 
لعمــوم  المســتقبلية  واألعمــال  وللفعاليــات 
شــركة التأميــن. وســوف يقــاس المتغيــر عبــر 
ــي اســتبانة  ــرات ســتظهر ف ــن الفق مجموعــة م

البحــث.

1-6 أهمية البحث
-األهمية النظرية 

تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة المتغيــرات 
التــي يناولتهــا البحــث الحالــي، كونهــا متغيرات 
حيــاة  فــي  مؤثــرة  طبيعــة  وذات  معاصــرة 
المنظمــات المعاصــرة، حيــث تمنحهــا األداء 
ــذا البحــث   ــل ه ــداع المســتمر. يمث ــؤ واإلب الكف
محاولــه جــادة لتقديــم إطــار نظــري يربــط 
مــدى أثــر ســمات الشــخصية الخمــس الكبــرى 
القــرار االســتراتيجي فــي  علــى خصائــص 
ــز  ــره فــي تعزي ــة وأث ــن األردني شــركات التأمي

أداء هــذه الشــركات.
-األهمية العملية

رفــد  فــي  العمليــة  البحــث  أهميــة  وتتمثــل 
المكتبــات المحليــة بمســاهمة بحثيــة متواضعــة 



39

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

لإطــار  عرضــاً  الحالــي  الفصــل  يتضمــن 
بموضــوع  المتعلقــة  واألدبيــات  النظــري 
ســمات الشــخصية الخمــس الكبــرى مــن جهــة، 
ــٍة  ــن جه ــتراتيجي م ــرار االس ــص الق وخصائ
أخــرى. كمــا يســتعرض الفصــل الدراســات 
الســابقة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ذات 
الصلــة بموضــوع البحــث الحالــي مــن قريب أو 
بعيــد كونهــا أثــرت البحــث باألفــكار والبيانــات 
والتــي ســيتم التعليــق علــى بعــض منهــا خــال 
مناقشــة نتائــج البحــث الحالــي فــي الفصــل 

الخامــس.
2-1 تمهيد

ــي  ــرة ف ــرات كثي ــوالت وتغي ــم تح ــهد العال يش
تمثلــت  والمنظمــات  المجتمعــات  تركيــب 
بالنمــو االقتصــادي الســريع والتســارع الهائــل 
ــن  ــد م ــول العدي ــة ودخ والخصخصــة والعالمي
واعتمــاد  التصنيــع  مرحلــة  الناميــة  الــدول 
مســتقبل  نحــو  والتطويــر  التنميــة  أســلوب 
نتيجــة  تحــدث  لــم  التغيــرات  هــذه  أفضــل، 
لزيــادة رأس المــال أو اســتخدام التكنولوجيــا 
فــي المنظمــات فحســب، بــل بالدرجــة األولــى 
ــذه  ــي ه ــة ف ــوى البشــرية العامل مــن خــال الق
المؤهــل  البشــري  فالعنصــر  المنظمــات، 
ــاج  ــم عناصــر اإلنت ــو أه ــؤ ه ــدرب والكف والم
 .)Von Glinow & McShane ،2000 (
أثبتــت الدراســات والتجــارب فــي المجتمعــات 
المتقدمــة إن القــوى البشــرية المؤهلــة وطريــق 
ســلوكها فــي بيئــة العمــل هــي أداة اإلبــداع 
الرئيســة، وأداة التغييــر والتطويــر والتحســين، 
ــة  ــد الحاج ــا أوج ــة مم ــة اإليجابي وأداة المنافس
لــدى الجميــع مــن إدارييــن وأكاديمييــن وباحثين 
اإلنســاني  الســلوك  بدراســة  االهتمــام  إلــى 
ــذي  ــي نجــاح منظمــات األعمــال، وال ــره ف وأث
أدى بــدوره إلــى ظهــور تخصــص رئيســي 
فــي إدارة األعمــال وهــو الســلوك التنظيمــي 
ــوارد  ــة لم ــان 2004(. وأعطــت الحاج )العمي
ــدد  ــة مح ــة لدراس ــة خاص ــؤة أهمي ــرية كف بش
أال  التنظيمــي  الســلوك  محــددات  مــن  مهــم 
وهــو طبيعــة الشــخصية اإلنســانية والنظريــات 
المختلفــة الكثيــرة حولهــا. وذلــك ألنــه كلمــا 
شــخصية  معرفــة  علــى  أقــدر  اإلداري  كان 
اإلنســان، كلمــا كان أقــدر علــى التنبــؤ بســلوكه 
وتوجيهــه الوجهــة المطلوبــة والعكــس صحيــح 

 .)2009 )القريوتــي، 
ومــن هنــا جــاء االهتمــام المتزايــد بدراســة 
منظمــات  فــي  اإلدارييــن  القــادة  شــخصية 

تضــاف إلــى الدراســات والبحــوث الســابقة، 
ــع  ــر الشــخصية بجمي ــراز أث ــى إب ــة إل باإلضاف
التاميــن  أداء شــركات  تعزيــز  فــي  أبعادهــا 
التوصيــات  تقديــم  عــن  فضــا  األردنيــة، 
ــد المشــاريع والبحــوث  المقترحــة بشــأنها ورف
الســمات  عــن  والمعلومــات  بالبيانــات 
الشــخصية والتــي تســهم فــي الوصــول إلــى 

تعزيزهــا. إمكانيــة 

1-7 حدود البحث

تتمثل حدود البحث بما يلي:
1-الحــدود الزمانيــة: تــم إجــراء البحــث الحالي 

خــال العام الدراســي 2016 - 2017
التأميــن  شــركات  المكانيــة:  2-الحــدود 

األردن.  – عمــان  فــي  األردنيــة 
3-الحــدود البشــرية: وتتمثــل بالمديريــن ومــن 
هــم بمســتواهم مــن العامليــن فــي شــركات 

ــن. التأمي
ــث  ــدود البح ــر ح ــة: تنحص ــدود العلمي 4-الح
فــي أبعــاد ســمات الشــخصية الخمــس الكبــرى 
وأثرهــا علــى خصائــص القــرار االســتراتيجي 

بأبعــاده.

1-8 محددات البحث

ــددات  ــن المح ــض م ــة بع ــت الباحث ــد واجه لق
فــي إعدادهــا البحــث الحالــي، وكان أهمهــا مــا 

يلــي:
ــث  ــت المخصــص للبحــث ، حي ــق الوق 1-ضي
تبيــن للباحثــة أهميــة وعمــق الموضــوع محــل 

البحــث.
ــة  ــة واإلنجليزي ــادر العربي ــة المص 2-محدودي
الخاصــة بمتغيــرات المتغيــر التابــع لموضــوع 

ــي. البحــث الحال
شــركات  بعــض  مــن  التعــاون  3-ضعــف 
اإلدارات  إلــى  الوصــول  التأميــن وصعوبــة 

البحــث. العليــا محــل 

شــخصية  أن  منطلــق  مــن  وذلــك  األعمــال 
ــل  ــي يعم ــة الت ــر ال تنفصــل عــن المنظم المدي
ــر  ــر مؤش ــخصية المدي ــن أن ش ــد تبي ــا. فق فيه
ثابــت وأســاس فــي نجــاح أيــة منظمــة، خاصــةً 
فــي قدرتــه علــى اتخــاذ أصعــب القــرارات أال 
وهــي القــرارات االســتراتيجية، هــذه القــرارات 
المصيريــة التــي تتميــز بالنــدرة والترابطيــة 

والتوجيهيــة. 
2-2 مفهوم الشخصية

ــم غموًضــا،  ــر المفاهي تعــد الشــخصية مــن أكث
نظــرا لكثــرة العوامــل التــي تدخــل فــي تركيــب 
ــة. ومــع التســليم  ــة وبيئي الشــخصية مــن وراثي
بهــذا الغمــوض، إال أن كثيــرا مــن المعنييــن في 
حقــل الســلوك التنظيمــي يــرون أن الشــخصية 
هــي الخصائــص التــي تميــز الفــرد عــن غيــره 
مــن األفــراد اآلخريــن مــن النواحــي الجســمية 
والثقافيــة  )البيئيــة  والخارجيــة  والنفســية 
 Gordon عــرف   فقــد  واالجتماعيــة(. 
 ,Judge & Robbins( الشــخصيةAllport
2015( قبــل حوالــي70  ســنة بأنهــا » التنظيــم 

والتــي  للفــرد  النفســية  لألنظمــة  الديناميكــي 
تحــدد طريقــة تعاملــه وتكيفــه مــع المحيــط 
الــذي يعيــش فيــه«. وتبعًــا لهــذا التعريــف فــإن 
ــى  ــر إل ــف مــن مدي ــن تختل شــخصيات المديري
آخــر، ومــن ثــم تختلــف ســلوكياتهم مــن أقــوال 
وأفعــال وتعبيــرات باختــاف تلك الشــخصيات.
بالرغــم مــن االهتمــام المتزايــد بتحديــد ماهيــة 
مــن  لكــن  وتعريفهــا،  اإلنســانية  الشــخصية 
الصعــب بمــكان وجــود تعريــف واحــد ومحــدد 
إلــى  ذلــك  فــي  الســبب  ويعــود  للشــخصية. 
تعقــد هــذا المفهــوم واحتوائــه علــى خصائــص 
ــان )2004(  ــر العمي ــد ذك ــرة. فق وســمات كثي
مجموعــة مــن التعاريــف والتــي تقــدم بهــا 

الباحثيــن األخريــن ومنهــا:
الشــخصية   Kinichi & keritne -يُعــرف 
بانهــا: »مجموعــة مــن الصفــات الفســيولوجية 
ــرد  ــدد للف ــي تح ــة والت ــيكولوجية المتأصل والس
هويتــه. وهــذه الصفــات تشــتمل علــى مظهــره 
الخارجــي والكيفيــة التــي يفكــر ويتصــرف 
محصلــة  إنهــا جميعــاً  بهــا، حيــث  ويشــعر 

ــة«. ــات والبيئ ــن الجين ــل بي التفاع
-ويعرفهــا  Serman بأنهــا: »الســلوك المميــز 

للفــرد«
بأنهــا:  الشــخصية    Driver يــرى  -بينمــا 
ــص  ــي للخصائ ــل والديناميك ــم المتكام »التنظي
ــة  ــة واالجتماعي ــة والخلقي الفســيولوجية والعقلي
ــن  ــام األخري ــه أم ــن نفس ــر ع ــا يعب ــرد كم للف
الحيــاة  فــي  والعطــاء  األخــذ  مظاهــر  فــي 
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ــص  ــخصية الخصائ ــمل الش ــة. وتش االجتماعي
الطبيعيــة والمكتســبة مــن الدوافــع والميــول 
والمعتقــدات  واآلراء  والمثــل  والعواطــف 
والعــادات كمــا تتضــح مــن عاقــات الفــرد 
بوســطه االجتماعــي«. ويُاحــظ مــن التعريفات 
الســابقة أن الشــخصية هــي مجموعــة الصفــات 
ــا  ــم به ــي يتس ــة الت ــمية والخلقي ــة والجس العقلي
ــات  ــل الصف ــن تفاع ــج م ــي تنت ــان، والت اإلنس
ــة  ــع البيئ ــتمر م ــكل مس ــة بش ــمية والعقلي الجس
المحيطــة بالشــخص، حيــث ينتــج عــن هــذا 
ــخص  ــكل ش ــل ل ــزة تجع ــدة متمي ــل وح التفاع
ــه واســتقاليته. ولهــذا ال نجــد شــبهاً تامــاً  ذاتيت
ــف  ــراد، فالشــخصية تختل ــن األف ــن م ــن إثني بي
مــن شــخص إلــى آخــر وهــي تتطــور وتتشــكل 
االجتماعــي  التفاعــل  عمليــة  خــال  مــن 

ــة. ــع البيئ ــف م والتكي
2-3 محددات الشخصية

الشــخصية  محــددات  حــول  اآلراء  تعــددت 
ــة  ــل الوراثي ــى إن العوام ــد عل ــن أك ــاك م فهن
والبيئيــة هــي المحددات الرئيســة في الشــخصية    
) Robbins & Judge، 2015(  وهناك من 
ــي يمــر  ــة الت أضــاف إليهمــا الظــروف الموقفي
بهــا الفــرد كمــا جــاء فــي القيروتــي )2009(.  
وتــم إضافــة محــدد رابــع للشــخصية مــن قبــل 
كل مــن جــواد )2010( والعميــان )2004( 
وهــي المحــددات الثقافيــة واالجتماعيــة. وفيمــا 

يلــي شــرح موجــز لهــذه المحــددات:
المحــددات  تتمثــل  الوراثيــة:  1-المحــددات 
ــة بمجموعــة مــن العوامــل  ــة أو الداخلي الوراثي
التــي  والنفســية  والفســيولوجية  البيولوجيــة 
ــل  ــه. وتتمث ــن والدي ــرد م ــا الف ــا يرثه ــادة م ع
فــي التكويــن الجســماني واألمــور المعرفيــة 

المزاجيــة. واألمــور 
المحــددات  وتتمثــل  البيئيــة:  2-المحــددات 
االجتماعــي  بالوســط  الخارجيــة  أو  البيئيــة 
الــذي يعيــش فيــه الفــرد. فالعاقــات التــي تســود 
الوســط البيئــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد لهــا اثــر 

ــه. ــرد واتجاهات ــدركات الف ــى م ــر عل كبي
المحــددات  تتمثــل  الموقفيــة:  3-المحــددات 
ــذي  ــف ال ــة الموق ــروف وطبيع ــة بالظ الموقفي
يمــر بــه الفــرد فــي مختلــف أدوار حياتــه، 
حيــث تملــي الموقــف علــى األفــراد أنماطــاً 
ســلوكية معينــة لهــا أثــر فــي تشــكيل شــخصيته. 
4-المحــددات الثقافيــة واالجتماعيــة: تتمثــل 
والعــادات  الدينيــة  بالقيــم  المحــددات  هــذه 
والتقاليــد االجتماعيــة والتــي هــي أهــم مكونــات 
ــي  ــات الت ــة مجتمــع مــا. فهــي تحــدد الصف ثقاف
تختلــف  حيــث  اإلنســاني،  الســلوك  تميــز 

شــخصيات األفــراد مــن مجتمــع إلــى آخــر 
نتيجــة الختــاف ثقافــات تلــك المجتمعــات. 
ــوم  ــول مفه ــة ح ــات الحديث ــم النظري 2-4 أه

الشــخصية 
لقــد ظهــرت العديــد مــن النظريات التــي تحاول 
والتــي  اإلنســاني  الســلوك  وتحليــل  تفســير 
ــات  ــاث والدراس ــة األبح ــا نتيج ــاءت جميعه ج
ــس  ــاء النف ــن علم ــر م ــا عــدد كبي ــام به ــي ق الت
ــي كٌل  ــث يبن ــوع. حي ــذا الموض ــن به والباحثي
منهــم دراســته علــى دراســة اآلخــر إمــا مضيفــاً 
القيروتــي  ذكــر  مؤكداً.وقــد  أو  داحضــاً  أو 
ــي  ــات ف ــيم النظري ــن تقس ــه يمك )2009( بأن
موضــوع الشــخصية إلــى قســمين، قســم يتنــاول 
محاولــة تصنيــف الشــخصية اإلنســانية إلــى 
أنــواع )Types( أو فئــات علــى أســس مختلفة، 
ــمي أو  ــن الجس ــاس التكوي ــى أس ــون عل ــد تك ق
ــمات  ــاول الس ــر يتن ــم آخ ــي. وقس ــط النفس النم
التــي  الســلوكية  الخصائــص  أو   )Traits(
تميــز األفــراد مثــل العــادات ونمــط االســتجابة 
للموقــف ونمــط التفكيــر وغيرهــا مــن الســمات 
ــات  الســلوكية. وســيتم اســتعراض أهــم النظري
الحديثــة حــول مفهــوم الشــخصية مــن غيــر 
الفصــل بيــن النظريــات العامــة التــي تحــدد 
نوعيــة الشــخصية وتلــك التــي تتنــاول الســمات 
بيــن  الفصــل  لصعوبــة  وذلــك  الســلوكية، 
هــذه النظريــات، وذلــك ألنــه لــكل تصنيــف 
ــص  ــاك ســمات أو خصائ ــخصية هن ــام للش ع
معينــة ترتبــط بذلــك التصنيــف. وفيمــا يلــي 
ــوم  ــول مفه ــات ح ــم النظري ــز أله شــرح موج
 )Allen 2003 (  ــي الشــخصية كمــا جــاء ف
و ) Feist & Feist، 2000( مــع التركيــز 
 McRae علــى نظريــة الســمات الخمــس ل
نظــراً لعاقتهــا المباشــرة بموضــوع البحــث 

ــي: الحال
 Jung يــرى   :Carl G. Jung -نظريــة 
ــط  ــخصية، نم ــرين للش ــن مفس ــاك نمطي أن هن
 Extrovert انبســاطي  أو  منطلــق  انفتاحــي 
الــذات  علــى  منغلــق  انطوائــي  ونمــط 
Introvert. حيــث تميــز الشــخصية المنبســطة 
ويحــب  اآلخريــن  تجــاه  المنفتــح  اإلنســان 
الدائمــة  بالمــرح وبالحركــة  النــاس ويتميــز 
ــرى  ــة وي ــة الخارجي ــى البيئ ــح عل ــو منفت إذا ه
نفســه جــزءاً مــن مجتمــع خارجــي، وال يــرى 
نفســه محــور العمــل كلــه ممــا يعنــي أكثــر 
ــياء.  ــن واألش ــه لآلخري ــي نظرت ــة ف موضوعي
شــخصية  فهــي  االنطوائيــة  الشــخصية  أمــا 
يكــون  وصاحبهــا  اآلخريــن  تجــاه  منغلقــة 
االختــاط  يحــب  وال  نفســه  علــى  منطــوي 

بغيــره. هــو يــرى نفســه المحــور األســاس 
للبيئــة. إذا هــي شــخصية أقــل موضوعيــة فــي 

والنــاس. لألمــور  نظرتهــا 
-نظريــة Hans Jargon Eysenck: قــام 
العالــم األلمانــي Eysenck بتطويــر نظريــة 
بيــن  العاقــة  حيــث  مــن   Carl G. Jung
ــمات  ــص أو الس ــواع الشــخصيات والخصائ أن
الشــخصية  إن  يــرى  حيــث  الشــخصية. 
االنبســاطية تتســم بالقــدرة علــى إقامــة عاقــات 
وتحمــل  التعبيــر  علــى  والقــدرة  اجتماعيــة 
والنشــاط  والبرجماتيــة  والتأثيــر  المخاطــرة 
الشــخصية  أمــا  المســؤولية.  تحمــل  وعــدم 
مثــل  عــدة  بخصائــص  فتتميــز  االنطوائيــة 
والتفكيــر  والرقابــة  والمســؤولية  الحــرص 
واالنعــزال وعــدم النشــاط وعــدم القــدرة علــى 
الشــخصية  بيــن    Eysenckالتعبيــر. وميــز
العصابيــة Neurotic  غيــر المســتقرة عاطفيــاً 
 Emotional القلقــة ، والشــخصية المســتقرة
stability والتــي يتميــز صاحبهــا بالهــدوء 
وبالســعادة  الذنــب  عقــدة  مــن  والتحــرر 

الــذات. واحتــرام  واالســتقال 
يركــز   :William Sheldon -نظريــة 
ــف  ــى تصني ــذه عل ــه ه ــي نظريت Sheldon ف
الشــخصيات علــى أســاس النواحــي المظهريــة 
 Structural Aspects أو البنائيــة فــي الجســم
ــلوكية.  ــية أو س ــر نفس ــن مظاه ــا م ــا يقابله وم
دراســة  نتيجــة  النظريــة  هــذه  جــاءت  وقــد 
مــن  عينــة  مــع  مقابــات  وعمــل  ميدانيــة 

األفــراد. 
التفاعليــة:  االجتماعيــة  النفســية  -النظريــة 
يعتيــر Alfrd Adle أول رواد هــذه النظريــة، 
ــده  ــن بع ــا م ــا وإعــادة صياغته ــام بتطويره وق
 Eric Fromm االجتماعــي  النفــس  علمــاء 
 Hurry Stack و   Karen Horney و 
ــرى Adler أن شــخصية  ــث ي Sullivan. حي
اإلنســان تتشــكل نتيجــة للعوامــل الخارجيــة. 
فاإلنســان يولد ومعــه هذه الرابطــة االجتماعية، 
حيــث يــرى األشــياء ويفســرها مــن خــال 
تجربتــه. وهنــا مفهــوم الــذات يلعــب دوراً مهمــاً 
فــي تشــكيل الســلوك. وتختلــف هــذه الــذات مــن 
فــرد آلخــر ممــا يعنــي أن هنــاك فروقــاً فرديــة 
مهمــه بيــن األفــراد رغــم الخاصيــة االجتماعيــة 

ــخصية. للش
-النظريــة العضويــة: تركــز هــذه النظريــة على 
العوامــل العضويــة أو البيولوجيــة )الدمــاغ( 
كعامــل محــدد رئيــس للشــخصية. ويعــرف 
Henry Murray الشــخصية بأنهــا المخــزون 
يشــمل  والــذي  الفــرد  لــدى  المعقــد  العقلــي 
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الدمــاغ كمركــز تحكــم رئيــس فــي حياتــه. 
وقــد ربــط Murray بيــن العوامــل الجينيــة 
النظريــة  هــذه  تهمــل  ولــم  التعلــم.  وعمليــة 
واإلنســانية  الماديــة  البيئيــة  العوامــل  أثــر 
االجتماعيــة، بــل حتــى اقترحــت إن الشــخصية 
هــي عمليــة توفيــق بيــن نــوازع الفــرد الذاتيــة 
وبيــن مصالــح وضغــوط اآلخريــن عليــه. أمــا 
فيمــا يتعلــق بعمليــة نمــو الشــخصية وتطورهــا، 
فــإن عمــر الفــرد ومراحــل تطــوره باإلضافــة 
ــل  ــم والعوام ــرات الناتجــة عــن التعل ــى الخب إل
الثقافيــة االجتماعيــة كلهــا عوامــل مهمــه تؤثــر 
علــى التطــورات النفســية التــي يمــر بهــا الفــرد 
الوراثيــة  بالعوامــل  بدورهــا  تتأثــر  والتــي 

ــة. الجيني
-نظريــة التعلــم Learning Theory: يــرى 
أنصــار هــذه النظريــة إن تطــور الشــخصية 
ــم ونتيجــة  ــل التعل ــة تحــدث بفع ــة تدريجي عملي
التفاعــل بيــن مؤثــرات يتعــرض لهــا الفــرد 
وبيــن اســتجابته لهــذه المؤثــرات. وقــد طور كل 
مــن John Dollard وNeal Miller نظريــة 
ــادة وطــرق  ــوم الع ــى مفه ــن عل ــم معتمدي التعل
تطويرهــا. حيــث يعرفــان العــادة بأنهــا الربــط 
ــاده  ــن إيج ــكل يمك ــتجابة، بش ــر واس ــن مؤث بي
ــة واســتجابة  ــرات خارجي ــن مؤث ــط بي ــس فق لي
بيــن مؤثــرات واســتجابات  واضحــة ولكــن 
ــد  ــى تحدي ــة أيضــا عل ــز النظري ــة. وترك داخلي
الظــروف التــي يمكــن مــن خالهــا تطويــر أو 

ــادات. ــل الع تعدي
ــاءت  ــخصية: ج ــة للش ــاط العام ــة األنم -نظري
أي  فــي  إنــه  أســاس  علــى  النظريــة  هــذه 
األعمــال  مــن  للكثيــر  متســع  هنــاك  تنظيــم 
التــي تســتوعب وتحتــاج أنــواع أو صفــات 
مختلفــة مــن الشــخصيات اإلنســانية. وقــد قــدم 
حيــن  مفيــداً  نموذجــاً   )1997(  Holland
أســاس  علــى  للشــخصيات  أنمــاًط  صنــف 
ــة  ــة واالجتماعي ــة والتحقيقي ــخصية الواقعي الش
ــة.  ــة التجاري ــرة ذات العقلي ــة والُمغاِم والتقليدي
ــع  ــب م ــة تتناس ــخصية مواصف ــكل ش ــث ل حي

طبيعــة عمــل معينــة.

 Robert( ــة الســمات الخمســة ل 2-5 نظري
)McRae

 متغيرات البحث
تقــوم هــذه النظريــة علــى أســاس تحديــد خمــس 
 Paul أنمــاط للشــخصية. وقــد قــام كل مــن
Costa وRobert McCrae بتطويــر نمــوذج 
Allport  حــول ســمات الشــخصية، وكالتالــي:
الواثقــة  االجتماعيــة  1-الشــخصية 

مــن  النمــط  هــذا  يتســم   :Extraversion
الشــخصيات بالقــدرة علــى إقامــة العاقــات 
ــى  ــي المحافظــة عل ــن، وف ــع اآلخري ــة م الطيب

العاقــات. هــذه  مثــل 
والموافقــة  المتعاونــة  2-الشــخصية 
Agreeableness: ويتســم هــذا النــوع مــن 
ــرام  ــرة الحت ــة كبي ــاء أهمي ــخصيات بإعط الش
مــن  أكثــر  معارضتهــم،  وعــدم  اآلخريــن 
ــذا  ــراد ه ــز أف ــرأي. ويتمي ــداء ال االهتمــام بإب

باآلخريــن. والثقــة  بالتعــاون  النــوع 
الواعيــة  المســؤولة  3-الشــخصية 
Conscientiousness: يتســم أصحــاب هــذه 
الشــخصيات بالوعــي باألهــداف التــي ينشــدون 
والمثابــرة،  المســؤولية  وبتحمــل  تحقيقهــا، 
بالحاجــة لإنجــاز. الشــعور  والقــدرة وقــوة 
 Emotional ً4-الشــخصية المســتقرة عاطفيــا
Stability: يتميــز أصحــاب هــذه الشــخصيات 
التوتــر  تحمــل  علــى  وبالقــدرة  بالهــدوء 

والحمــاس والشــعور باالطمئنــان. 
 Open to المنفتحــة  5-الشــخصية 
Experience: يتســم أصحــاب هــذا النــوع 
علــى  والقــدرة  باالنفتــاح  الشــخصيات  مــن 
والمعرفــة. وبالثقافــة  والحساســية  التخيــل 
ــوم  ــابقة حــول مفه ــات الس ــن النظري يتضــح م
ــر  ــب وال يقتص ــوم مرك ــا مفه ــخصية بأنه الش
ــم  ــا تنظي ــمات، وإنه ــن الس ــة م ــى مجموع عل
ببعــض  بعضهــا  إجزائــه  ترتبــط  ديناميكــي 
الداخلــي  التــوازن  حالــة  إلــى  وصــوالً 
والخارجــي التــي تأتــي نتيجــة التفاعــل مــع 
بيئــة المحيــط. وعلــى هــذا األســاس نجــد علمــاء 
الســلوك التنظيمــي يهتمــون بمعرفــة خصائــص 
وســمات الشــخصية التــي ذات عاقــة مباشــرة 
ــي اإلنجــاز  ــة ف ــل الرغب ــي، مث ــاألداء الوظيف ب
اجتماعيــة  عاقــات  وتكويــن  والســيطرة 
وتحمــل المخاطــر واالســتقالية فــي العمــل 
وأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد قــرارات التعييــن 

ــخ. ــب .. ال ــز والتدري ــل والحف ــة والنق والترقي
وعلــى هــذا األســاس جــاءت الجهــود المبكــره 
لتضــع قوائــم طويلــة لقيــاس الشــخصية، والتــي 
كان مــن الصعــب التعميــم علــى أساســها ألنهــا 
ــر  ــم توف ــث ل ــي، حي ــب العمل ــري الجان ــم تث ل
اإلرشــاد العملــي الكافــي لمنفــذي القــرارات 
 The Myers - Briggs التنظيميــة، باســتثناء
 The Big و  )Type Indicator )MBTI
Five Personality Model والتــي تعتبــر 
الشــخصية لقيــاس  حاليــاً  الســائدة  األطــر 
أن  إال   .)2015(  Judgeو   Robbins
كميــات كبيــرة مــن البحــوث تدعــم وتؤكــد 
 The Big Five Personality علــى أولويــة
قيــاس  أدوات  مــن  غيــره  علــى   Model
 .)2011  ،  Wang et.al( الشــخصية 
وذلــك   )2005  ،Barrick&Mount(و
ــو يشــمل  معظــم   ــوذج ، فه ــذا النم لشــمولية ه
التبايــن الــذي يكمــن فــي الشــخصية اإلنســانية، 
باإلضافــة إلــى ذلــك فــأن عمليــات التقييــم هــذه 
باســتخدام نمــوذج الســمات الخمــس الكبــرى 
ــن األشــخاص عــن  ــة تباي ــدى وكيفي توضــح م
بأســاليب  يتعلــق  فيمــا  العمــل  فــي  أقرانهــم 
العمــل،  مــكان  إلــى  ونظرتهــم  التواصــل، 
والتفاعــل مــع زمائهــم ، وتســوية النزاعــات، 
إلــى غيــر ذلــك مــن الفــروق الفرديــة. وقــد 
 Gallagherو   Fleesonمــن كل  ذكــر 
)2009( بأنــه مــن الممكــن  للقــادة اإلدارييــن 
أو المهنييــن - ومــن خــال هــذه المعرفــة – 
التنبــوء والتحكــم فــي ســلوكيات وتصرفــات 
زمائهــم فــي العمــل وذلــك تجنبــاً  للوقــوع  
ــر أســاليب  ــق ســوء التفاهــم، ولتطوي ــي مزال ف
ــل  ــل لح ــادة، والتدخ ــارات القي ــل ومه التواص
النزاعــات الشــخصية، والعمــل بــروح الفريــق 
ــي فــي  بشــكل أكثــر ساســة، بــل وحتــى الترقِّ

وظائفهــم.
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مقدمــه  يعتبــر قطــاع التاميــن أحد أهــم الموارد 
الممولــة لاقتصــاد لمــا يــدره مــن ودائــع التــي 
ترتكــز عليهــا معظــم الــدول للنهوض بالسياســة 

االقتصاديــة و للدفــع بهــا إلــى األمــام.
أولــت الجزائــر اهتمامــا بالغــا فــي إعــادة تنظيــم 
هــذا القطــاع الــذي عــرف تطــورا ملحوظــا 
تــوج بإصــدار جملــة مــن النصوص التشــريعية 
والتنظيميــة المؤطــرة لــه. وقــد بــدأت هــذه 
العمليــة بفتــح المجــال للقطــاع الخــاصء إنشــاء
ضمــان  صنــدوق  المصرفي.إنشــاء  التأميــن 
لشــركات  الماليــة  القــدرة  رفــع  المؤمــن، 
ــن  ــخاص ع ــن األش ــل تأمي ــذا فص ــن وك التأمي

. األضــرار  تأميــن 
يضــم حاليــا الســوق الجزائــري للتأميــن 24 
جميــع  تمــارس  مؤسســة   13 منهــا  شــركة 
ــركات  ــرار و8 ش ــى األض ــن عل ــواع التأمي أن
إلــى  إضافــة  األشــخاص  بتأميــن  مختصــة 
و  القــروض  بتأميــن  مختصتيــن  شــركتين 

التأميــن. لإعــادة  المركزيــة  الشــركة 
تنشــط هــده الشــركات إلــى جانــب الهيئــات 
اإلشــراف  )لجنــة  اآلخريــن  والمتعامليــن 
,المجلــس الوطنــي للتأمينات,اتحــاد شــركات 
التأميــن, وســطاء و خبــراء التأميــن( فــي ظــل 

بالقانــون المعــدل والمتمــم   07/95 األمــر 
واألمــر  بالتأمينــات  المتعلــق   04/06 رقــم 
علــى  التأميــن  بإلزاميــة  المتعلــق   12/03
 15/74 رقــم  واألمــر  الطبيعيــة  الكــوارث 
المعــدل والمتمــم بالقانــون 31/88 المتعلــق 
بإلزاميــة التأميــن علــى الســيارات وجميــع هــذه 
ــة تحكــم وتنظــم  ــن والنصــوص التطبيقي القواني
العاقــة بيــن المؤمــن والمؤمــن لــه وتبيــن 

حقــوق والتزامــات كل واحــد منهمــا.
وشــهدت صناعــة التأميــن فــي الجزائــر تحــوال 

لصناعــة  المنظــم  القانونــي  اإلطــار  أوال: 
ميــن  لتأ ا

أوامــر(  و  )قوانيــن  التشــريعية  النصــوص 
و التنظيميــة )مراســيم و قــرارات وزاريــة ( 
المنظمــة والمؤطــرة للقطــاع التأميــن والتــي 
ــن  ــاط التأمي ــة نش ــة و مراقب ــى ترقي ــدف إل ته

ــي : ه
1- النصوص التشريعية :

فــي  المــؤرخ   31/88 رقــم  القانــون   -
19/07/1988 و المتمــم لألمــر رقــم 15-74 

المــؤرخ فــي 1974/01/30 المتعلــق بإلزامية 
التأميــن علــى الســيارات و بنظــام التأميــن علــى 

األضــرار.
فــي  المــؤرخ   07/95 رقــم  -األمــر 
بالتأمينــات. المتعلــق   1995/01/25
فــي  المــؤرخ   06/96 رقــم  -األمــر 
قــروض  بتأميــن  المتعلــق   1996/01/10

درات. لصــا ا
فــي  المــؤرخ   03/12 رقــم  -األمــر 
2003/08/26 المتعلــق بإلزاميــة التأميــن 
علــى الكــوارث الطبيعيــة وبتعويــض الضحايــا.
فــي  المــؤرخ   06/04 رقــم  -القانــون 
لألمــر  المتمــم  و  المعــدل   2006/02/20
رقــم 07/95 المــؤرخ فــي 1995/01/25 

بالتأمينــات. المتعلــق 

ــة  ــا بفضــل اإلصاحــات الجوهري ــا عميق نوعي
ــة  ــي قامــت بهــا الجهــات الوصي و الناجعــة الت
ســنوات   10 ال  فــي  العموميــة  والســلطات 
ــز عــدد الشــركات مــن 16 ــت قف ــرة حي األخي

كمــا  حاليــا  شــركة   24 إلــى   2007 ســنة 
عــدد  وأرتفــع  التجاريــة  الشــبكة  تنوعــت 
الــوكاالت  فيهــا  )بمــا  التجاريــة  الــوكاالت 
المباشــرة و الــوكاء العامــون( مــن 1304 
ــة  ــن 2310 وكال ــر م ــى اكت ــنة 2007 إل س
ــارب 750  ــا يق ــادة عــن م ــنة 2016 ، زي س
منتجــات  توزيــع  إطــار  فــي  بنكيــة  وكالــة 

التأميــن عــن طريــق البنــوك.
ــذي  ــتمر ال ــو المس ــى النم ــارة إل ــدر اإلش و تج
رقــم  ارتفــع  حيــث  التأميــن  نشــاط  عرفــه 
األعمــال مــن 54 مليــار دج ســنة 2007 إلــى 
مــا يقــارب 130 مليــار دج نهايــة 2016 )أي 
ــجا  ــون$( مس ــار و 200 ملي ــادل ملي ــا يع م
فــي نفــس الوقــت نمــو يقــدر ب1,3% مقارنــة 

ــنة 2015 ــع س م
فيمــا يخــص قطــاع التأميــن األضــرار فقــد 
بمقــدار  بالمائــة   91 تعــادل  حصــة  ســجل 
118.3 مليــار دج ، أمــا فــرع تأميــن عــن 
حيــث  معتبــرة  زيــادة  فعــرف  األشــخاص 
ــا  ــا 12% مرتفع ــادة قدره ــا بزي ــجل ارتفاع س
ــار دج. ــى 11.2 ملي ــار دج إل ــن10,1 ملي م
مــن  الممنوحــة  للتعويضــات  بالنســبة  أمــا 
ــع حجمهــا  ــد ارتف ــن، فق طــرف شــركات التأمي
مــن 25 مليــار دج ســنة 2007 إلــى 70 مليــار 
دج عــام 2016 منهــا 46 مليــار دج تعويــض 

ــرور. عــن حــوادث الم
و علــى المســتوى اإلجمالــي فقــد ارتفــع معــدل 
التأميــن الــذي يدفعــه كل مواطــن جزائــري 
ســنويا إلــى 3137 دج عــام 2016 أي مــا 

يعــادل 34 دوالر ، ليصبــح نصيــب التأمينــات 
ــام %0,70. ــي الخ ــج الداخل ــي النات ف

فــي  التأميــن  مســاهمة  يخــص  فيمــا  أمــا 
االقتصــاد الوطنــي فقــد قفــزت الودائــع الماليــة 
مــن 77 مليــار دج ســنة 2007 إلــى 265 
ــة ســنة 2016 )أي مــا يعــادل  ــار دج نهاي ملي
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2- المراسيم التنفيذية :
- المرســوم التنفيــذي رقــم 338-95 المــؤرخ 
ــة  ــداد قائم ــق بإع ــي 1995/10/30 المتعل ف

ــات التأميــن و حصرهــا. عملي

- المرســوم التنفيــذي رقــم 339-95 المــؤرخ 
فــي 1995/10/30 المتضمــن صاحيــات 
المجلــس الوطنــي للتأمينــات و تكوينــه و تنظيــم 

عملــه.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 340-95 المــؤرخ 
فــي 1995/10/30 الــذي يحــدد شــروط منح 
وســطاء التأميــن االعتمــاد و األهليــة المهنيــة و 

ســحب األهليــة منهــم و مكافأتهــم و مراقبتهــم.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 341-95 المــؤرخ 
القانــون  المتضمــن   1995/10/30 فــي 

األساســي للوكيــل العــام للتاميــن.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 342-95 المــؤرخ 
فــي 30/10/ 1995 المتعلــق بااللتزامــات 

ــة . المقنن
- المرســوم التنفيــذي رقــم 343-95 المــؤرخ 
ــدرة  ــدود ق ــق بح ــي 1995/10/30 المتعل ف

شــركات التأميــن علــى الوفــاء.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 344-95 المــؤرخ 
ــى  ــد األدن ــق بالح ــي 1995/10/30 المتعل ف

ــن. لرأســمال شــركات التأمي

- المرســوم التنفيــذي رقــم 409-95 المــؤرخ 
بالتنــازل  المتعلــق   1995/12/09 فــي 

اإللزامــي فــي مجــال إعــادة التأميــن.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 410-95 المــؤرخ 
بمختلــف  المتعلــق   1995/12/09 فــي 

تأمينــات األشــخاص. تركيبــات 

- المرســوم التنفيــذي رقــم 411-95 المــؤرخ 
إلزاميــة  المتضمــن   1995/12/09 فــي 
تأميــن األشــخاص الطبيعييــن و المعنوييــن عــن 
مســؤوليتهم المدنيــة فــي اســتغال المنشــآت 

ــور. ــتقبل الجمه ــي تس الت

- المرســوم التنفيــذي رقــم 412-95 المــؤرخ 
فــي 1995/12/09 الــذي يحــدد البضائــع و 
ــق  ــن طري ــتورد ع ــي تس ــز الت ــدات التجهي مع
ــن  ــة التأمي ــن إلزامي ــى م ــو وتعف ــر و الج البح

لــدى شــركات التأميــن المعتمــدة فــي الجزائــر.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 413-95 المــؤرخ 
فــي 1995/12/09 المتعلــق بإلزاميــة تأميــن 
الشــركات و المؤسســات التابعــة للقطاعــات 
االقتصاديــة و المدنيــة عــن مســؤوليتهم المدنيــة 

- المرســوم التنفيــذي رقــم 414-95 المــؤرخ 
بإلزاميــة  المتعلــق   1995/12/09 فــي 
ــن  ــاء عــن مســؤولية المتدخلي ــي البن ــن ف التأمي

المدنيــة و المهنيــة.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 415-95 المــؤرخ 
بإلزاميــة  المتعلــق   1995/12/09 فــي 

التأميــن عــن الحريــق.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 416-95 المــؤرخ 
ــروط و  ــدد ش ــذي يح ــي 1995/12/09 ال ف

ــة . ــات ضمــان األخطــار الزراعي كيفي

ــؤرخ  ــم 46-96 الم ــذي رق ــوم التنفي - المرس
شــروط  يحــدد  الــذي   1996/01/17 فــي 
اعتمــاد خبــراء و محافظيــن فــي العواريــات 
لــدى شــركات التأميــن و شــروط ممارســتهم و 

ــطبهم. ش

ــؤرخ  ــم 47-96 الم ــذي رق ــوم التنفي - المرس
بتعريفــات  المتعلــق   1996/01/17 فــي 

األخطــار فــي مجــال التأميــن .

ــؤرخ  ــم 48-96 الم ــذي رق ــوم التنفي - المرس
شــروط  يحــدد  الــذي   1996/01/17 فــي 
المســؤولية  مجــال  فــي  كيفياتــه  و  التأميــن 

المنتوجــات.  المدنيــة عــن 

ــؤرخ  ــم 49-96 الم ــذي رق ــوم التنفي - المرس
قائمــة  يحــدد  الــذي   1996/01/17 فــي 
المبانــي العموميــة المعفــاة مــن إلزاميــة تأميــن 
المســؤولية المهنيــة و المســؤولية العشــرية.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 235-96 المــؤرخ 
شــروط  يحــدد  الــذي   1996/07/02 فــي 
تســيير األخطــار المغطــاة بتأميــن القــرض عــن 

ــه. ــر و كيفيت التصدي

- المرســوم التنفيــذي رقــم 267-96 المــؤرخ 
شــروط  يحــدد  الــذي   1996/08/03 فــي 
منــح شــركات التأميــن و/أو إعــادة التأميــن 

االعتمــاد و كيفيــات منحــه.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 312-98 المــؤرخ 
للمرســوم  المعــدل   1998/09/30 فــي 
فــي  المــؤرخ   95-409 رقــم  التنفيــذي 
09/12/ 95 المتعلــق بالتنــازل اإللزامــي فــي 

مجــال إعــادة التأميــن.

ــؤرخ  ــم 75-99 الم ــي رق ــوم التنفيذن - المرس
المتمــم  و  المعــدل   1999/04/11 فــي 
ــؤرخ  ــم 235-96 الم ــذي رق ــوم التنفي للمرس
شــروط  يحــدد  الــذي   1996/07/02 فــي 
تســيير األخطــار المغطــاة بتأميــن القــرض عــن 

التصديــر و كيفياتــه.

 07-137 رقــم  التنفيــذي  المرســوم   -
و  المعــدل   2007/05/19 فــي  المــؤرخ 
 95-339 التنفيــذي رقــم  للمرســوم  المتمــم 
المــؤرخ فــي 1995/10/30 الــذي يتضمــن 
و  للتأمينــات  الوطنــي  المجلــس  صاحيــات 

عملــه. و  تنظيمــه 

- المرســوم التنفيذنــي رقــم 07/138 المــؤرخ 
مهــام  يحــدد  الــذي   2007/05/19 فــي 

مركزيــة األخطــار و تنظيمهــا وســيرها.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 07/152 المــؤرخ 
المتمــم  و  المعــدل   2007/05/20 فــي 
ــؤرخ  ــم 267-96 الم ــذي رق ــوم التنفي للمرس
شــروط  يحــدد  الــذي   1996/08/03 فــي 
منــح شــركات التأميــن و/أو إعــادة التأميــن 

االعتمــاد و كيفيــات منحــه.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 07/153 المــؤرخ 
ــات و  ــدد كيفي ــذي يح ــي 2007/05/20 ال ف
شــروط توزيــع منتوجــات التأميــن عــن طريــق 
ــة و مــا شــابهها و  ــوك و المؤسســات المالي البن

شــبكات التوزيــع األخــرى.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 07/220 المــؤرخ 
شــروط  يحــدد  الــذي   2007/07/14 فــي 
و  العواريــات  ومحافظــي  خبــراء  اعتمــاد 
و  التأميــن  شــركات  لــدى  التأميــن  خبــراء 

مهامهــم و شــطبهم. شــروط ممارســة 

- المرســوم التنفيــذي رقــم 213-08 المــؤرخ 
فــي 2008/04/29 الــذي يحــدد مهــام لجنــة 

اإلشــراف للتأمينــات.

المــؤرخ   09-13 رقــم  التنفيــذي  المرســوم 
القانــون  يحــدد  الــذي   2009/01/11 فــي 
األساســي النموذجــي لشــركات التأميــن ذات 

التعاضــدي. الشــكل 
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3- القرارات :
فــي  المــؤرخ   04 رقــم  القــرار   -
ــق  ــة الوثائ ــدد قائم ــذي يح 1996/07/22 ال
الواجــب إرســالها مــن طــرف شــركات التأميــن 
و  المراقبــة  إدارة  إلــى  التأميــن  إعــادة  و/أو 

أشــكالها.

فــي  المــؤرخ   05 رقــم  القــرار   -
1996/07/23 الــذي يحــدد قائمــة الدفاتــر و 
الســجات التــي تمســكها شــركات التأميــن و/أو 
ــن و أشــكالها. ــن و وســطاء التأمي إعــادة التأمي

فــي  المــؤرخ   07 رقــم  القــرار   -
1996/10/02 الــذي يحــدد النســب الدنيــا 
الواجــب تخصيصهــا لــكل نــوع مــن التوظيفات 
ــادة  ــن و/أو إع ــا شــركات التأمي ــوم به ــي تق الت

التأميــن.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 111-09 المــؤرخ 
كيفيــات  يحــدد  الــذي   2009/04/07 فــي 
تنظيــم صنــدوق ضمــان المؤمــن لهــم و ســيره 

ــة. ــذا شــروطه المالي و ك

- المرســوم التنفيــذي رقــم 375-09 المــؤرخ 
المتمــم  و  المعــدل   2009/11/16 فــي 
ــؤرخ  ــم 344-95 الم ــذي رق ــوم التنفي للمرس
فــي 1995/10/30 و المتعلــق بالحــد األدنــى 

ــن. ــركات التأمي ــمال ش لرأس

- المرســوم التنفيــذي رقــم 207-10 المــؤرخ 
المتمــم  و  المعــدل   2010/09/09 فــي 
ــؤرخ  ــم 409-95 الم ــذي رق ــوم التنفي للمرس
بالتنــازل  المتعلــق  و   1995/12/09 فــي 

اإللزامــي فــي مجــال إعــادة التأميــن.

- المرســوم التنفيــذي رقــم 13- 114 المــؤرخ 
بااللتزامــات  المتعلــق   2013/03/28 فــي 
ــن. ــن و إعــادة التأمي المنظمــة لشــركات التأمي

- المرســوم التنفيــذي رقــم 13- 115 المــؤرخ 
المتمــم  و  المعــدل   28/03/2013 فــي 
ــؤرخ  ــم 343-95 الم ــذي رق ــوم التنفي للمرس
ــدرة  ــدود ق ــق بح ــي 1995/10/30 المتعل ف

ــاء. ــى الوف ــن عل ــركات التأمي ش

- المرســوم التنفيــذي رقــم 192-17 المــؤرخ 
يتمــم  و  يعــدل   2017 يونيــو   11 فــي 
المرســوم التنفيــذي رقــم 340-5 المــؤرخ فــي 
1995/10/30 الــذي يحــدد شــروط منــح 
ــة  ــة المهني ــاد و األهلي ــن االعتم ــطاء التأمي وس
و ســحب األهليــة منهــم ومكافأتهــم و مراقبتهــم.

فــي  المــؤرخ   01 رقــم  القــرار   -
ــم  ــرار رق ــم الق ــدل و يتم 2002/01/07 يع
7 المــؤرخ فــي 02/10/96 الــذي يحــدد فيــه 
النســب الدنيــا الواجــب تخصيصهــا لــكل نــوع 
بهــا شــركات تقــوم  التــي  التوظيفــات  مــن 

التأمين و/أو إعادة التأمين.

فــي  المــؤرخ   180 رقــم  القــرار 
و  كيفيــات  يحــدد  الــذي   2007/01/28

تمثيــل مكاتــب  فتــح  شــروط 
شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين.

- القــرار رقــم 195 المــؤرخ فــي 06 /08 
التأميــن  منتوجــات  يحــدد  الــذي   2007/
و  البنــوك  بواســطة  توزيعهــا  الممكــن 
المؤسســات الماليــة و مــا شــابهها و كــدا النســب 

التوزيــع. لعمولــة  القصــوى 

فــى  المــؤرخ   165 رقــم  القــرار   -
2008/02/20 الــذي يحــدد النســبة القصوى 
لمســاهمة بنــك أو مؤسســة ماليــة فــي رأســمال 

تأميــن. إعــادة  و/أو  تأميــن  شــركة 

فــي  المــؤرخ   166 رقــم  القــرار   -
2008/02/20 الــذي يحــدد كيفيــات فتــح 

أجنبيــة. تأميــن  لشــركات  فــروع 

- القــرار المــؤرخ فــي 2010/10/28 الــذي 
لشــركات  الســنوي  االشــتراك  نســبة  يحــدد 
التاميــن و/أو إعــادة التأميــن و فــروع شــركات 
صنــدوق  فــي  المعتمــدة  األجنبيــة  التأميــن 
ضمــان المؤمــن لهــم وكــذا كيفيــات تســديده 

وأجــل تحصيلــه.

- القــرار المــؤرخ فــي 2014/03/30 الــذي 
المجلــس  ألعضــاء  االســمية  القائمــة  يحــدد 

ــن. ــي للتأمي الوطن

- القــرار المــؤرخ فــي 2016/05/14 الــذي 
ــركات  ــة لش ــات المقتن ــل االلتزام ــق بتمثي يتعل

ــن. ــن و/اواعــادة التأمي التأمي

- القــرار المــؤرخ فــي 2016/05/15 الــذي 
ممارســة  رخصــة  علــى  الموافقــة  يتضمــن 
الجزائريــة  الســوق  مســتوى  علــى  النشــاط 
فــي  األجانــب  لسماســرة  المســلمة  للتأميــن 

اعــادة التأميــن.

- قــرار مــؤرخ فــي 14 مايــو 2016 يتعلــق 
ــن  ــة لشــركات التأمي ــات المقنن ــل االلتزام بتمثي

ــن و/أو إعــادة التأمي

ــارس  ــي 19 م ــؤرخ ف ــم 20 الم ــرار رق - الق
 31 فــي  المــؤرخ  للقــرار  المعــدل   2017
معاييــر  بتحديــد  المتعلــق   2004 اكتوبــر 
التســعيرة الخاصــة بتأميــن الكــوارث الطبيعيــة.

4- المقررات :
فــي  المــؤرخ   43 رقــم  المقــرر   -
المســتفيد  تعييــن  يتضمــن   2002/07/29
و  التأميــن  إلعــادة  اإللزامــي  التنــازل  مــن 
تحديــد القواعــد التــي ينبغــي احترامهــا فــي 

التأميــن. إلعــادة  عمليــات 
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النــدوة العربيــة حول تطبيق التأميـــن الصحــي وتحدياته
مســقط – ســلطنة ُعـــمان  17 و 18 مارس »أذار« 2019

أخبار تأمينية

انعقــدت النــدوة العربيــة حــول تطبيــق التأميــن 
عبــد   / ســعادة  برعايــة  وتحدياتــه  الصحــي 
هللا بــن ســالم الســالمي – الرئيــس التنفيــذي 
ــمان  ــلطنة ُعـ ــال بس ــوق الم ــة لس ــة العام للهيئ
ــام  ــن االتحــاد العــ ــق بي ــاون والتنسيـ ، وبالتعــ
العربـــي للتأميـــن والهيئــة العامــة لســوق المــال 
بســلطنة ُعـــمان وذلــك بفنـــدق شــيراتون – 
ــن 17  ــن الموافقي مســقط يومــي األحــد واألثني

.2019 »أذار«  مــارس   18 و 
الصحــي  التأميـــن  تطبيــق   / شــعار  وتحــت 
وتحدياتــه وقـــد تضمـــن برنامــج النــدوة خمــس 

جلســات وفقــاً لاتــي:
اليوم االول 2019/3/17

الوطنــي  المشــروع  األولــــي:  الجلســـة 
» نــي ضما «

الجلســــة الثانيـــة: التحــول الرقمي فــي التأمين 
لصحي ا

والتقنيــة  اإللكترونيــة  األنظمــة  -تطــورات 
الصحــي للتأميــن 

-أنظمـة التـرميـز الطبـي 
التأميــن  لنظــام  ضمانــي  منصــة  -مشــروع 

لصحــي ا
الجلســة الثالثة  : نظـام صحـي مستـدام 

-  جودة خدمات الرعاية الصحية
- حمايــة حقــوق المســتفيدين مــن نظــام التأميــن 

لصحي ا
االقتصــاد  علــى  الصحــي  التأميــن  أثــر   -

لوطنــي ا
اليوم الثاني 2017/3/18

ــاع  ــي القط ــتثمار ف ــة  : االس ــة الرابع الجلســ
الصحــي والفــرص المســتقبلية لمشــغلي التأمين 

الصحــي
-التحديــات التــي تواجــه االســتثمار فــي القطــاع 

الصحــي فــي الســلطنة 
ــي  ــاع الصح ــي القط ــتثمارية ف ــرص االس -الف

ــلطنة ــي الس ف
الجلســــة الخامســة  : تجــارب الــدول العربيــة 

فــي تطبيــق نظــام التأمــن الصحــي
ألقيــت كلمــات اإلفتتاح - حســب ترتيب اإللقـــاء 

- مـن السـادة /
ــب  ــري نائ ــي المعم ــن عل ــد ب ــتاذ / أحم -األس
رئيــس الهيئــة العامــة لســوق المــال لقطــاع 

التأميــن
خليــل             رؤوف  الخالــق  عبــد   / -األســتاذ 
األميـــن العـــام لاتحــاد العـــام العربــي للتأميـــن
ومــن كلمــة األســتاذ / أحمــد بــن علــي المعمري 
المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  نائــب رئيــس 

ــن ــاع التأمي لقط
ــدهللا  ــن عب ــن ســالم ب ــد هلل ب -ســعادة الشــيخ عب
العامــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  الســالمي 

لســوق المــال ســعادة االســتاذ عبــد الخالــق 
العــام  االتحــاد  عــام  أميــن  خليــل  رؤوف 
العربــي للتأميــن يطيــب لــي بدايــة أن أتقــدم 
بجزيــل الشــكر وبالــغ التقديــر لســعادة عبــد هللا 
ــة  ــذي للهيئ ــس التنفي ــالمي الرئي ــالم الس ــن س ب
العامــة لســوق المــال علــى تكرمــه برعايــة 
النــدوة العربيــة حــول تطبيــق التأميــن الصحــي 
الهيئــة  مــن  كل  تنظمهــا  والتــي  وتحدياتــه، 
العامــة لســوق المــال و االتحــاد العــام العربــي 
ــم  ــه بتنظي ــن اهتمام ــدر ونثم ــذي نق ــن ال للتأمي
هــذه النــدوة فــي الســلطنة. كمــا يســعدني كذلــك 
المتحدثــون   - األعــزاء  بضيوفنــا  الترحيــب 
والحضــور الكريــم – خاصــة أولئــك الذيــن 
قدمــوا مــن خــارج الســلطنة، راجيــا لهــم إقامــة 

ــان. ــلطنة عم ــي س ــم الثان ــي بلده ــة ف طيب
بأهميــة  يحظــى  النــدوة  هــذه  موضــوع  ان 
كبيــرة فــي العديــد مــن أســواق التأميــن العربيــة 
ــي  ــن الصح ــث  ان التأمي ــلطنة. حي ــا الس ومنه
ــد  ــي العدي ــن ف ــروع التأمي ــم ف ــد اه ــح اح اصب
مــن األســواق العربيــة كمــا انــه اصبــح الفــرع 
ــل  ــه يمث ــا كون ــدى البعــض منه ــوا ل ــر نم األكث
ــن  ــاع التأمي ــال قط ــو  اعم ــرة لنم ــة كبي فرص
ــادة نســبة مســاهمته فــي خدمــة االقتصــاد  وزي
الوطنــي .  كمــا ان العديــد مــن الــدول العربيــة 
بــدأت فــي تطبيــق التأميــن الصحــي االلزامــي 
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او انهــا تــدرس ذلــك كــون ان التأميــن الصحــي 
يرتبــط وبشــكل وثيــق بسياســات الحكومــات 
الصحــي  بالقطــاع  منهــا  المتعلــق  خاصــة 
وتطويــر خدماتــه ســواء اكان الخــاص او العــام 

ــه. من
وفــي ســلطنة عمــان فــإن الهيئــة العامــة لســوق 
المــال ومنــذ تكليفهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
الموقــر بالعمــل علــى وضــع األطــر التنظيميــة 
لتطبيــق  الممكنــة  واالجرائيــة  والقانونيــة 
التأميــن الصحــي اإللزامــي علــى العامليــن فــي 
ــي اتخــاذ  ــم تدخــر جهــدا ف القطــاع الخــاص، ل
خــال  مــن  الضروريــة  الخطــوات  جميــع 
ــددت األطــراف  ــة، ح ــق واضح خارطــة طري
واالطــاع  منهــا،  كل  ودور  العاقــة  ذات 
ــة المشــابهة  ــة واإلقليمي ــى التجــارب العالمي عل
لاســتفادة مــن النجاحــات التــي تحققــت ولتفادي 
التحديــات والعقبــات التــي تكــون قــد واجهتهــم 
، واضعيــن  الصحــي  التأميــن  تطبيــق  عنــد 
نصــب أعيننــا تحقيــق األغــراض المنشــودة 
ــاط  مــن هــذا المشــروع . ونظــراً لوجــود ارتب
وثيــق لمشــروع التأميــن الصحــي مــع عــدد 
مــن المؤسســات األمــر الــذي يتطلــب التنســيق 
معهــا لتنفيــذ متطلبــات نظــام التأميــن الصحــي، 
ــة بتشــكيل فريــق عمــل يضــم  فقــد قامــت الهيئ
كل مــن وزارة الصحــة ووزارة القــوى العاملــة 
وغرفــة تجــارة وصناعــة عمــان والهيئــة العامة 

العمانيــة  والجمعيــة  االجتماعيــة  للتأمينــات 
واألدوار  الجهــود  لتنســيق  وذلــك  للتأميــن 
ــق  ــي تطبي ــارض ف ــوات أو تع ــادي أي فج وتف
التأميــن الصحــي اإللزامــي فــي الســلطنة، وقــد 
ــة  ــة وقانوني ــق لجــان فني ــق عــن هــذا الفري انبث
ولجانــه  الفريــق  هــذا  زال  وال  وإعاميــة، 
الســتكمال  جهودهــم   يواصلــون  المختصــة 
منظومــة عمــل نظــام التأميــن الصحــي فــي 
الســلطنة.  كــون أن الســلطنة تعتبــر مــن الــدول 
بيانــات  وتشــير  الوافــدة،  للعمالــة  الجاذبــة 
المركــز الوطنــي لإحصــاء إلــى أنــه هنــاك 

ــاً مليونيــن وثمانيــة وثاثيــن شــخص مــن  حالي
الوافديــن العامليــن والمقيميــن فــي الســلطنة 
الخدمــات  إلــى  يحتاجــون  شــك  ال  والذيــن 
الصحيــة  خاصــة األساســية منهــا والعــاج 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــاالت الطارئ ــي الح ف
ــر مؤخــرا  ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل جــاء ق
ــن  ــق مشــروع التأمي والخــاص باإلعــداد لتطبي
الصحــي اإللزامــي علــى العامليــن فــي القطــاع 
وكذلــك  والوافديــن  العمانييــن  مــن  الخــاص 
المقيميــن فــي الســلطنة والزائريــن لهــا.  وبنــاء 
علــى ذلــك قامــت الهيئــة العامــة لســوق المــال 
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القــرار موضــع  بالعمــل علــى وضــع هــذا 
ــك بالتنســيق مــع المؤسســات ذات  ــذ، وذل التنفي
العاقــة. ولــن أتطــرق بالتفصيــل إلــى الجهــود 
المبذولــة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال 
واألســس  والنظــم  التشــريعات  وضــع  فــي 
ــي  ــن الصحــي ف ــق نظــام التأمي ــة لتطبي الازم
الســلطنة، حيــث ســيتم تناولهــا فــي جلســات 
النــدوة، إال أننــي أود أن أؤكــد علــى أننــا اولينــا 
عــدد مــن الجوانــب جــل اهتمامنــا عنــد تطبيــق 
المتعلقــة  الجوانــب  وهــي  المشــروع  هــذه 
ــى  ــي الحصــول عل ــل ف ــان حــق أي عام بضم
أيــا كان مــكان  المناســبة  التغطيــة الصحيــة 
إقامتــه او عملــه فــي الســلطنة.  وكذلــك العمــل 
ــد  ــى تجوي ــة عل ــات المعني ــع الجه ــيق م والتنس
الخدمــات الصحيــة والتأمينيــة المقدمــة لهــم 
ــن  ــد م ــكان للح ــدر اإلم ــل ق ــى العم ــة إل إضاف
ســيتحملها  التــي  العاليــة  التكلفــة  احتمــاالت 
ــك  ــي القطــاع الخــاص، لذل ــل ف أصحــاب العم
إلــزام  يتــم  أن  المرحلــة  هــذه  فــي  ارتأينــا 
الشــركات بالحــد األدنــى مــن التغطيــة الصحيــة 
األساســية عنــد بــدء تطبيــق نظــام التأميــن 
الصحــي فــي الســلطنة، آخذيــن بعيــن االعتبــار 
ــة  ــتيعاب كلف ــى اس ــاص عل ــاع الخ ــدرة القط ق
ــن  ــك يمك ــه ال ش ــدة. إال ان ــع عدي ــة مناف إضاف
مــع رب  باالتفــاق  العامــل  او  العمــل  لــرب 
العمــل إضافــة منافــع إضافيــة اخــرى، لقــد 
قمنــا باالنتهــاء مــن اعــداد مــا يلــزم مــن اطــر 
تشــريعية وتنظيميــة للبــداء فــي تطبيــق التأميــن 

الصحــي علــى العامليــن فــي القطــاع الخــاص 
ــن  ــي الســلطنة والزائري ــن ف ــن المقيمي والوافدي
إلــى البــاد والتــي نوقــع ان يتــم تدشــينه قريبــا 
ان شــاء هللا تعالــى وفــق مراحل زمنييــه مختلفة 
حســب حجــم الشــركات ونــوع تصنيفهــا.  و 
ــي  ــن الصحــي ف ــق التأمي ــل ان يســهم تطبي نأم
دعــم نمــو القطــاع الصحــي الخــاص ســواء مــن 
حيــث نــوع الخدمــات الصحيــة المقدمــة وجــودة 
ان هــذا  .  كمــا  وانتشــارها  الخدمــات  هــذه 
النمــو ال شــك سيســهم فــي زيــادة الطلــب علــى 
الكــوادر الطبيــة بمختلــف تخصصاتهــا، إضافة 
ــز القطــاع الصحــي  ــي  تحفي ــى  مســاهمته ف إل
الخــاص علــى تقديــم خدمــات اكثــر تخصصيــة 
يمكــن ان تكــون خيــارا بديــا لقيــام العديــد مــن 

ــارج. ــاج بالخ ــى الع ــفر إل ــن بالس المواطني
امــا علــى صعيد قطــاع التأميــن فــإن تطبيق هذا 
المشــروع سيســهم فــي دعــم نمــو القطاع بشــكل 
كبيــر االمــر الــذي ســيعزز مــن دور القطاع في 
دعــم االقتصــاد الوطنــي ومقدرتــه علــى توفيــر 
فــرص وظيفيــة إضافيــة وتوســع فــي الخدمــات 
ــي  ــم كلمت ــل ان أخت ــي قب ــروع. اســمحوا ل والف
ان أغتنــم هــذه الفرصــة ألتقــدم بخالــص الشــكر 
والتقديــر إلــى جميــع المؤسســات التــي تتعــاون 
معنــا الســتكمال إعــداد مشــروع تطبيــق نظــام 
ــرة  ــت جهــوداً كبي ــي بذل ــن الصحــي والت التأمي
ومخلصــة خــال الفتــرة الماضيــة، ونخــص 
بالشــكر وزارة الصحــة التــي ســاهمت بفاعليــة 

فــي أعمــال الفريــق وكذلــك غرفــة تجــارة 
العاملــة  القــوى  وزارة  و  عمــان  وصناعــة 
وشــرطة عمــان الســلطانية والهيئــة العامــة 
التأميــن  وشــركات  االجتماعيــة  للتأمينــات 
ممثلــة فــي الجمعيــة العمانيــة لشــركات التأميــن 
و ممثلــي القطــاع الصحــي الخــاص واتحــاد 
المؤسســات  مــن  وغيرهــم  الســلطنة  عمــال 
علــى تعاونهــم وجهدهــم المثمــر وجميع أشــكال 
التعــاون والتنســيق التــي قدموهــا. وختامــاً، 
ال يســعني إال أن أرحــب بكــم مــرة أخــرى 
وأتقــدم بالشــكر والتقديــر لســعادة الشــيخ راعــي 
والمشــاركين  المتحدثيــن  وإلــى  المناســبة، 
مــن الخبــراء والمتخصصيــن والذيــن نطلــع 
إلــى االســتماع إليــه واإلفــادة مــن تجارهــم 
ــر  وخبراتهــم، ولكــم جميعــا كل الشــكر والتقدي

ــاركتكم. ــم ومش ــى حضورك عل
ومــن كلمــة االســتاذ عبــد الخالــق رؤوف خليــل  

االميــن العــام:
ــاب أرض  ــي رح ــاً ف ــم جميع ــة أرحــب بك بداي
ســلطنة عمــان  ، التــي يســعدها أن تحتضــن 
أعمــال هــذا اللقــاء الهــام  و يســرني أن أحييكــم 
فــي حفــل افتتــاح النــدوة العربيــة  حــول / 

ــه ــي و تحديات ــن الصح ــق التأمي تطبي
والتــي ينظمهــا كل مــن االتحــاد العــام العربــي 
للتأميــن بالتعــاون والتنســيق مــع الهيئــة العامــة 

لســوق المــال - بســلطنة عمــان.  
وأود أن أعــرب عــن عميــق تقديــري و شــكري 
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للجهــود المبذولــة التــي قــام بهــا ســوق التأميــن 
اســتعداد  وحســن  موفّــق  باقتــدار  العمانيــة. 
حتــى  الهاّمــة  اللّقــاءات  هــذه  مثــل  لتنظيــم 
خرجــت النــدوة  بالصــورة التــي ترونهــا. هــذه 
ــم مــدى التقــدم فــي التأميــن  النــدوة فرصــة لنُقّي
ــك  ــه و كذل ــة ب ــات المرتبط ــي  و الخدم الصح
إللقــاء نظــرة موضوعيــة علــى مــا لــم يتحقــق 

ــه.   ــذا المجــال وبحــث ســبل تحقيق ــي ه ف
فجميعنــا نعلــم مــا تواجهــه بادنــا العربيــة مــن 
ــم   ــك يحت ــة  وذل ــة و اجتماعي ــات اقتصادي تحدي
علينــا تكثيــف الجهــود  و العمــل الجــاد لتحقيــق 
نحــو  العربيــة  الشــعوب  آمــال  و  تطلعــات 
ــوق اإلنســانية  ــة الحق حيــاة أفضــل تكفــل كاف
ــة  ــع بصح ــي التمت ــق ف ــة الح ــية خاص األساس
جيــدة  و الحصــول علــى مســتوى ُمــرض مــن 
التأميــن الصحــي. و أود أن أشــير إلــى مشــروع 
) تعميــم التأميــن الصحــي للعامليــن فــي القطــاع 
»ضمانــي«(  للســلطنة  والزائريــن  الخــاص 
، فهــو يعــد مــن أبــرز األعمــال والمشــاريع 
التحضيريــة و المعــدة للتطبيــق خــال العــام 
الجــاري. فقــد تضمــن هــذا المشــروع عــدد 
ــي كل  ــة ف ــة ممثل ــات المعني ــي الجه ــن ممثل م
ــة،  ــوى العامل مــن وزارة الصحــة، ووزارة الق
ــة  ــان، والجمعي ــة عم ــارة وصناع ــة تج وغرف
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــن، والهيئ ــة للتأمي العماني
االجتماعيــة. ويجــب اإلشــادة بهــذا التفاعــل 
األطــراف  كافــة  تبديــه  الــذي  اإليجابــي 
باإلضافــة  هــذا  المشــروع  بتطبيــق  المعنيــة 

إلــى جانــب األعمــال الُمصاحبــة لــه والتــي 
والتنظيميــة  التشــريعية  األطــر  فــي  تتمثــل 
للتأميــن الصحــي، بمــا يخــدم المضــي فــي 
تطبيــق المشــروع. أصبحــت ُعــــلوم تـــقنية 
ــن  ــا الراه ــي وقتن ــوم ف ــر العل ــات أكث المعلوم
تأثيــراً  تُــــؤثر  وأصبحــت  وتطــوراً،  تقدمــاً 
ُمباشــراً علــى حيــاة الشــعوب والمجتمعــات 
لمــا لهــا مــن ايجابيــات كثيــرة ، وقــد ارتبطــت 
المعلومــات الصحيــة ارتباطــاً وثيقــاً بِـــتقنية 
المعلومــات مــن خــال وســائل االتصــاالت 
وُمعالجــة البيانــات وأنظمــة الحواســيب الذكيــة 
القــرارات  اتخــاذ  فــي  كثيــراً  تســاهم  التــي 
الصحيحــة وســرعة االســتجابة وتعزيــز جــودة 
الخدمــات الصحيــة. و لعلنــا نــرى ان نظــام 
المعلومــات  وإدارة  الطبيــة  الســجات  إدارة 
واألشــعة  الُمــــختبرات  وأنظمــــة  الصحيــة 
واســترجاع المعلومــات الطبيــة مــا هــو اال 
ــق..  ــرابط الوثي ــى هــذا التــ ــٍة واضحــة عل دالل
ــذا فــإن قطــاع الرعايــة الصحيــة علــى عتبــة  ل
نمــو كبيــرة يحـــــسن مــن كفاءتــه العمــل علــى 
تنميــة البنــى التحتيــة للتكنولوجيــا. فعلــى جميــع 
ــة  ــة صحي ــق منظوم ــي خل ــن العرب دول الوط
إلكترونيــة ُمـــــتكاملة تواكــب متطلبــات الحيــاة 
ــه األنظمــة  ــه وأتمت ــث رقمن ــة مــن حي العصري
ــبنى األساســية  ــر الـــ ــة وتوفي ــة المختلف الصحي
الازمــة لضمــان اســتدامة التأميــن الصحــي 
، فــدور كافــة العامليــن بقطــاع التاميــن ُمـــــهم 
جــداً فــي تطويــر هــذه الـمـــنظومة ، حتــى نصل 

ــه مــن تطــوٍر وازدهــار  ــوا إلي ــما نصب ــاً ِلــ مع
ــارة  ــدر االش ــة. و تج ــن العربي ــة التأمي بصناع
الــى انــه يجــب تحفيــز المســتثمرين فــي القطــاع 
اإلجــراءات  تســهيل  خــال  مــن  الصحــي  
للحصــول علــى التراخيــص المطلوبــة لهــم فــي 
ــى  ــب عل ــه يج ــا أن ــن ، كم ــت ممك ــرع وق أس
ــوزارات  ــة ب ــك و المتمثل ــة بذل ــات المعني الجه
ــئ إدارات  ــة ان تنش ــدول العربي ــتثمار بال االس
ــي و ان  ــاع الطب ــي القط ــتثمار ف ــة باالس خاص
يكــون هنــاك ضوابــط ومعاييــر تعنــى بالتقييــم 
للمســتثمرين  ، حيــث تقــوم المؤسســة الصحيــة 
بالمراقبــة وفــق المعاييــر والمتطلبــات النظاميــة 
وصــوال لتقديــم خدمــة طبيــة مميــزة وآمنــة. ال 
يســعني فــي ختــام كلمتــي اال ان أتمنــى ألعمــال 
ــون  ــق وأن تك ــاح والتوفي ــدوة كل النج ــذه الن ه
ــاء مســتقبل مشــرق  ــز لبن ــر حاف ــا خي توصياته
وزاهــر لصناعــة التأميــن الصحــي فــي بادنــا 
العربيــة. فمثــل هــذه اللقــاءات الهامــة هــي التــي 
ــراء الحــوار  تمكــن  أهــل االختصــاص مــن إث
المقترحــات  وتقديــم  اإلشــكاليات  وتــدارس 
البنّــاءة، وكذلــك بفضــل تظافــر جهــود مختلــف 
تأميــن  مؤسســات  مــن  الفاعلــة  األطــراف 
وإعــادة تأميــن وهيــاكل رقابيــة وحكومــات 
العربيــة  التأميــن  بصناعــة  الرقــي  يمكــن 
ودرؤهــا مــن أخطــار األزمــات التــي تعصــف 
ختــام  وفـــى  واألخــر  الحيــن  بيــن  بالعالــم 
ــدم خــال  ــا ق ــى ضــوء مـ ــدوة وفـ ــات الن فعالي
الجلســـات والمناقشـــات والمـداخـــات أوصـى 
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ــي :  ــور باالت ــادة الحض الس
ــدرة  ــدى ق ــاة م ــى مراع ــل عل ــوب العم 1.وج
وجــدارة كل مــن شــركات التأميــن ومقدمــي 
الخدمــات الصحيــة بعــد اســتعراض شــروط 
ومتطلبــات تقديــم خدمــات التأميــن الصحــي 
اإللزامــي المطلوبــة مــن هــذه المؤسســات .

2.دعــوة شــركات التأميــن ومقدمــي الخدمــات 
ــة  ــاب العاق ــات أصح ــع الجه ــة وجمي الصحي
ــن  ــد م ــات للح ــل الممارس ــاع أفض ــة أتب بأهمي
زيــادة كلفــة خدمــات التأميــن الصحــي والعمــل 
علــى توحيــد عقــود مقدمــي الخدمــات الصحيــة 
ــن الصحــي . ــات التأمي ــعار الخدم ــة أس وتكلف

3.العمــل علــى دعــم الجهــود المبذولــة لتجنــب 
التضخــم فــي القطــاع الصحــي الخــاص وتفعيل 
التكنولوجيــا  تطبيــق  مثــل  البديلــة  اآلليــات 
الرقميــة والتقنيــات الحديثــة ، والعمــل علــى 
لتحقيــق  متطــورة  وبرامــج  أنظمــة  إيجــاد 
مســتوى عــال مــن الكفــاءة فــي تقديــم الخدمــات 

ــة . الطبي
4.مناشــدة جهــات الرقابــة علــى التأميــن تنظيــم 
التعامــل بيــن الجهــات ذات العاقــة بمــا يضمــن 
حقــوق كافــة األطــراف والتأكيــد علــى التطبيــق 
وضــع  إلــى  باإلضافــة   ، للقوانيــن  الســليم 
الضوابــط الازمــة لمنــع حــاالت االحتيــال 

التــي تحــدث فــي كتيــر مــن الــدول ســواء كان 
ذلــك مــن خــال األطـــر التشــريعية أو األنظمــة 

ــة . اإللكتروني
ــى  ــة عل ــراف والرقاب ــات اإلش ــدة هيئ 5.مناش
ــة  ــر واســتقرار بيئ ــى تطوي ــل عل ــن العم التأمي
ــر تشــريعاته  ــن مــن خــال تطوي أعمــال التأمي
ــة ســامة  ــه وكفال ــن أطراف ــة بي ــط العاق وضب
ــة لضمــان حقــوق المشــتركين  مراكزهــا المالي

والمســتفيدين.
ــلزمه  ــة ُمـ ــوالت طبي ــل بروتوك ــة عم 6.أهمي
ــد  ــة لتحدي ــة الصحي ــن شــركات الرعاي ــكل م ل
اإلجــراءات الطبيــة منعــاً للتجــاوزات وتشــجيع 
االلتــزام بهــا مــن قبــل مقدمــي الخدمــة فــي 

عــاج المرضــى .
ــداً  ــات تمهي ــدة بيان ــاء قاع ــى إنش ــل عل 7.العم
ــن  ــال التأمي ــي مج ــة ف ــة إلكتروني ــاد بواب إليج
لتبــادل المعلومــات ، وهــذا بعــد وضــع اآلليــات 

ــذا الغــرض . ــة له التشــريعية الازم
ــي قطــاع  ــى تشــجيع االســتثمار ف 8.الحــث عل
التأميــن الصحــي الخــاص للتطويــر مــن خــال 
فــي شــكل خدمــات  منتجــات جديــدة  تقديــم 
ــق  ــتدامة وتحقي ــان االس ــة لضم ــاعدة مكمل مس
ــاذب  ــس وج ــون مناف ــى يك ــال حت ــتوى ع مس

ــم . ــن عليه للمؤمني

التأمينــي  الوعــي  نشــر  علــى  9.العمــل 
عنــه  المترتبــة  المنافــع  أهميــة  وتوضيــح 
ــح  ــن أصب ــار التأمي ــروطه باعتب ــة بش والتوعي
مــن ضروريــات الحيــاة اليوميــة، باإلضافــة 
وأهــم  بحقوقهــم  المســتفيدين  توعيــة  إلــى 
الصحيــة  التأميــن  لوثائــق  االشــتراطات 

. اإللزاميــة 
الســاده  توجــه  النــدوة  أعمــال  ختــام  وفــى 

الحضــور بالشــكر إلــى كـــل مـــن :
•ســعادة / عبــد هللا بــن ســالم الســالمي – الرئيس 
التنفيــذي للهيئــة العامــة لســوق المــال بســلطنة 

ُعـــمان لتفضلــه برعايــة أعمــال الندوة
•األســتاذ / أحمــد بــن علــي المعمــري - نائــب 
رئيــس الهيئــة العامــة لســوق المــال لقطــاع 
التأميــن إللقــاء كلمــة فــي حفــل االفتتــاح الهيئــة 

العامــة لســوق المــال بســلطنة ُعـــمان.
•األمانــة العامــة لاتحــاد العــام العربــي للتأميــن 

لحرصهــا علــى انعقــاد هــذه النــدوة .
•الســـــادة المتحـدثـون 

ــاهموا  ــن س ــاء الذي ــات والزم ــع الزمي •جمي
ــدوة .  ــال الن ــاح أعم ــو إنج ــم نح بجهوده

•الســادة ممثلــي أجهــزة اإلعــام المقــروءة لمــا 
بذلــوه مــن مجهــودات فــي تغطيــة فعاليــات هــذه 

النــدوة .
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ــن وباســتضافة كريمــة مــن ســوق  ــي للتأمي ــام العرب ــس االتحــاد الع بدعــوة مــن االســتاذ / االســعد زروق رئي
ــد: ــم عق ــن ت ــن التونســي التأمي التأمي

االجتماع المشترك لمجلس االتحاد / 100/ واللجنة التنفيذية / 69/ تونس يوم 2019/04/27.
وقــد تــم مناقشــة واقــرار العديــد مــن الموضوعــات المدرجــة علــي جــدول اعمــال الجتمــاع والخاصــة بالشــئون 

الماليــة والفنيــة واالداريــة والثقافيــة ومــن بينهــا :-
1-القوائم المالية والميزانية العمومية عن السنة المنتهية في 2018/12/31

ــي  ــدار االلكترون ــة االص ــن كراس ــدة المتضم ــة الموح ــب العربي ــيارات والمكات ــة الس ــر لجن ــاد محض 2-اعتم
ــة  ــة البرتقالي للبطاق

3-الغاء عضوية بعض الشركات من سجات االتحاد

4-تعيين االستاذ شكيب ابو زيد امين عام لاتحاد العام العربي للتامين

5-اختيار مدقق حسابات االتحاد للسنة المالية 2019

6-تحديد موعد االجتماع القادم للمجلس 

االجتمــاع المشــترك لمجلــس االتحــاد / 100/ واللجنــة التنفيذيــة / 69/ تونــس 
2019/4/27
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بالتعــاون بيــن االتحــاد العـــام العربـــي للتأميـــن 
واالتحــاد األردنـــي لشركـــات التأميــــن تــم عقد 
المؤتمــر الدولــي الســابع للتأميــن مؤتمــر العقبــة 
الهاشــمية  االردنيــة  المملكــة  فــي   2019
ــرة   ــة خــال الفت ــال – العقب ــدق انتركونتيننت بفن
15 إلــى 17 ابريــل )نيســان( 2019 وذلــك 
ــي  الســيد/ نايــف البخيــت-  ــة معال تحــت رعاي
رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة منطقــة العقبــة 
وقــد شــارك فــي هــذا المؤتمــر كبــرى شــركات 
التأميــن وإعــادة التأميــن العالميــة وشــركات 
ــة  ــوادي الحماي ــل والشــحن ون ومؤسســات النق
ــور  ــى حض ــة إل ــة باإلضاف ــض الدولي والتعوي
مميــز مــن القانونييــن والقضــاة المختصيــن 
بالتأميــن والنقــل البحــري والعديــد مــن ممثلــي 
ــا  ــط أعماله ــي ترتب الشــركات والمؤسســات الت

ــن.  بالتأمي
الجلســات  المؤتمــر  برنامــج  تضمــن  وقــد 

االتيــة:
الجلســة األولــى: موائمــة التحــول الرقمــي بيــن 

ــر والتأمين: الخط
-المحاضــرة األولــى:  »التهديــدات االلكترونيــة 

وأخطارهــا مــن وجهــة نظــر تأمينيــة«
الثانيــة: »التأميــن المصرفــي/ -المحاضــرة 

ــي« ــن االلكترون التأمي
الجلســة الثانيــة:  التأميــن التجــاري مقابــل 

التكافلــي: التأميــن 

-المحاضــرة األولــى: مبــادئ التأميــن التجــاري 
والتأميــن التكافلــي

التجــاري  التأميــن  الثانيــة:  -المحاضــرة 
ــدي  ــر معي ــة نظ ــن وجه ــي م ــن التكافل والتأمي

التأميــن
الجلسة الثالثة: مخاطر الكوارث الطبيعية:

ــن أخطــار  ــى:  تســعير تأمي -المحاضــرة األول
ــة ــوارث الطبيعي الك

-المحاضرة الثانية: التأمين الزراعي.
الجلســة الرابعــة:  تأميــن األخطــار مقابــل 

المــال راس 
-المحاضــرة االولــى: نمــاذج احتســاب راس 

ــا ــي تقابله ــار الت ــال واألخط الم
الرقابــة  الثانيــة: دور هيئــات  -المحاضــرة  

التأمينيــة االســواق  أداء  بتحســين 
وقــد كانــت كلمــات افتتــاح المؤتمــر الــذي أقيــم 
ــات  ــاء كلم ــم الق ــوم 2019/4/15, وت مســاء ي

االفتتــاح مــن قبــل كل مــن: 
-الســيد/  رئيــس االتحــاد األردنــي لشــركات 

ــن. للتأمي
ــي  -الســيد/  نائــب رئيــس االتحــاد العــام العرب

ــن. للتأمي
مفوضــي  مجلــس  رئيــس   / الســيد  -معالــي 

العقبــة منطقــة  ســلطة 

المؤتمــر الدولــي الســابع للتأميــن مؤتمــر العقبــة 2019 خــالل الفتــرة  ابريــل 17-15 
»نيســان« 2019 فنــدق االنتركونتننتــال- العقبــة - االردن



تهنئــة

ــة  ــن باســمه و باســم كافـ ــي للتأمي ــام العرب ــام لالتحــاد الع ــن الع ــدم األمي يتق
العامليـــن فــي األمانـــة العامـــة لالتحاد العـــام العربي للتامين بخالــص التهنئة 

علــى هــذه الثقــة الغاليــة للســيد / شــكيب ابــو زيــد النتخابــه و تعيينــه
مــن قبــل مجلــس إدارة االتحــاد -   أمينــا عامــا - لالتحــاد العــام العربــي 

للتأميــن خلفــا لســيادته. 

كمــا يتمنــى لــه دوام التوفيــق والنجـــاح فــي منصبـــه الجديد ، و لإلتحــاد العام 
العربــي للتأميــن مزيــدا مــن التقــدم واالزدهار.   



تهنئــة

االستاذ/ إبراهيم الريس   
رئيس مجلس االدارة جمعية التأمين البحرينية - مملكة البحرين

واألمانـــة العامـــة لالتحـــاد العـــام العربــــي للتأميــن تتقــدم بخالــص التهنئــة 
علــى هــذه الثقــه الغاليــه متمنيــن لكــم دوام التوفيـــق والنجـــاح و كل التقــدم 

ــتكم.    ــت رئاس ــة تح ــن البحريني ــة التأمي ــار لجمعي واالزده

االستاذ/ ماجد سميرات  
رئيس االتحاد األردني لشركات التأمين

واألمانـــة العامـــة لالتحـاد العـــام العربــــي للتأمين تتقدم بخالص التهنئة على 
ــركات  ــي لش ــاد االردن ــة اإلتح ــة برئاس ــم بالتزكي ــه وفوزك ــه الغالي ــذه الثق ه
التأميــن كمــا يســرنى أن أتقــدم مــن خاللكــم للســاده أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــار لإلتحــاد  ــدم واالزده ــاح و كل التق ــق والنجـ ــع دوام التوفيـ ــن للجمي متمني

االردنــي لشــركات التأميــن تحــت رئاســتكم.   



ي ز تعــا

ــى  ــن األس ــد م ــن بمزي ــي للتأمي ــام العرب ــاد الع ــة لإلتح ــة العام ــي االمان تنع
والحــزن

المرحوم السيد/ صادق فاضل عليوي
المدير العام السابق

لشركة التأمين الوطنية

ويتقــدم االميــن العــام لإلتحــاد العــام العربــي للتأمين ولســوق التأميــن العراقي 
باســمي شــخصيا وباســم منتســبي األمانــة العامــة لإلتحــاد بصــادق وخالــص 
ــد  ــر أن يتغم ــي القدي ــم ، ســائلين هللا العل ــذا المصــاب االلي ــى ه ــازي عل التع
ــراد أســرته  ــه وأن يلهــم أف ــه وأن يســكنه فســيح جنات ــد بواســع رحمت الفقي

الصبــر والســلوان 
إنا هلل وإن اليه راجعون



ن فا عر و شــكر

ــق  ــد الخال ــة لالتحــاد باألســتاذ/ عب ــة العام ــت االمان ــاء, احتفل ــود والحــب والوف ــي جــو يســوده مشــاعر ال ف
رؤوف خليــل – االميــن العــام لالتحــاد العــام العربــي بحضــور ممثــل ســوق التاميــن المصريــة بمجلــس االتحــاد 
ورئيــس االتحــاد المصــري للتأميــن الســيد/ عــالء الزهيــري واالميــن العــام لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن 
االســتاذ/ محمــد شــكيب ابــو زيــد االميــن العــام المنتخــب الــذي سيتســلم مقاليــد االمانــة العامــة لالتحــاد اعتبــارا 
مــن 2019/7/1 ويســر االمانــة العامــة ان تتقــدم بالشــكر والعرفــان لمــا قدمــه االســتاذ/ عبــد الخالــق رؤوف 
خليــل خــالل مســيرة اكثــر مــن 21 عامــا فــي ادارة االمانــة العامــة لالتحــاد وتتمنــي لســيادته كل التوفيــق فــي 
باقــي مشــوار حياتــه المســتقبلية كمــا اشــاد االســتاذ/ شــكيب ابــو زيــد ٌ بالجهــود التــي قدمهــا االســتاذ/ عبــد 
الخالــق رؤوف خليــل لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن طــوال فتــرة خدمتــه باالتحــاد ولمــا وصــل اليــه االتحــاد 
العــام العربــي للتأميــن مــن نجاحــات ملموســة فــي ســوق التأميــن العربيــة وانــه ســيكمل المشــوار لمــا فيــه 

افضــل رؤيــة ومكانــة لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن.



شــكر

 يهــدى االميــن العــام لالتحــاد العــام العربــى للتأميــن 
أطيــب تحياتــه وتمنياتــه لكــم بالتوفيــق .

العميــق  ايماننــا  إن  اؤكــد  ان  اود  البدايــة  وفــى 
ــى  ــن ف ــة التأمي ــه صناع ــذى تلعب ــام ال ــدور اله بال
ــا  ــد دوافعن ــام كان اح ــه ع ــة بوج ــاة االقتصادي الحي
ــذه  ــل به ــاق للعم ــى االلتح الشــخصية ألحــرص عل
ــل  ــتى للعم ــة ممارس ــذ بداي ــزة من ــة المتمي الصناع
التأمينــى فــى 1966/8/22 وذلــك مــن خــالل 
عملــى بشــركة التأميــن العراقيــة بدايــة مــن الســلم 
الوظيفــى وحتــى ارتقائــى لتولــى مهــام المديــر 
ــع  ــذه الشــركة عــام 1982. وم ــام ورئيســا له الع
قناعتــى بأهميــة دور التأميــن ليــس علــى المســتوى 
المحلــى فقــط ولكــن مــن خــالل انتشــار التأميــن 
عــن طريــق الوجــه اآلخــر لــه وهــو إعــادة التأميــن 
ــا لمســته  ــى ، وم ــى المســتوى االقليمــى والدول عل
مــن أهميــة ان يكــون لســوق التأميــن العربــى هــدف 
ــن أســواق  ــق التكامــل االقتصــادى بي أســمى بتحقي
التأميــن العربيــة ، فقــد التحقــت باالتحــاد العــام 
العربــى للتأميــن أمينــا« عامــا« مــع بدايــة عــام 
1999 ، لمــا لمســته مــن توافــق أهــداف االتحــاد 
مــع قناعتــى الشــخصية بــدوره فــى دعــم الروابــط 
فــى  ودوره  العربيــة  األســواق  بيــن  والصــالت 
تطويــر هــذه الصناعــة ومجــاالت أعمــال وأنشــطة 
الســادة أعضــاء االتحــاد والهيئــات العاملــة فــى 
ــن االتحــاد  ــق التعــاون بي ــل وتعمي هــذا النشــاط ، ب
ذات  والدوليــة  العربيــة  والهيئــات  والمنظمــات 

العالقة .  

الســادة المحترمــون / أعضــاء االتحــاد العــام العربــى 
للتأميــن

ومــن خــالل ماتقــدم يطيــب لــى ان اســجل إننــى 
تشــرفت شــخصيا« وشــاركت بجهــدى المتواضــع 
منــذ عملــى فــى االتحــاد فــى تحقيــق جــزء ولــو يســير 
مــن هــذه االهــداف وكان مــن فضــل هللا وتعــاون 
االخــوات واالخــوان االفاضــل أن أحظــى بثقــة أســواق 
التأميــن العربيــة والســادة العامليــن بهــا ممــا اســتقر 
فــى يقينــى اننــى اتعامــل مــع اصدقــاء أعــزاء ، ممــا 
امكــن معــه تحقيــق العديــد مــن االنجــازات خــالل 
فتــرة تولــى مقاليــد العمــل فــى االمانــة العامــة والتــى 
أمتــدت الكثــر مــن عشــرين عامــا« وهــو مــاكان ان 
يتحقــق اال بالتعــاون الجــاد والنيــات الصادقــة لرجــال 
ــن  ــادة تأمي ــن وإع ــركات تأمي ــرب او ش ــن الع التأمي
وهيئــات مراقبــة ووســطاء . وأود أن أشــير الــى أن 
كتابــى هــذا لكافــة الســادة المنتميــن لســوق التأميــن 
العربــى يأتــى بمبــادره منـــــى لمجلــس االتحــاد العــام 
 2019/1/10 بتاريــخ  للتأميــن بجلســته  العربــى 
بانهــاء خدمتــى فــى إدارة أعمــال االمانــة العامــة 
لالتحــاد بحلــول 2019/6/30 وذلــك بهــدف اعطــاء 
الفرصــة للمجلــس الختيــار اميــن عــام جديــد . ويطيب 
لــى أن أوجــز بعــض ماتحقــق إلتحادنــا العربــى علــى 

مــدى عشــرين عامــا :-
ــالت  ــض التعدي ــه أجــراء بع ــد هللا وتوفيق ــم بحم 1-ت
ــد مــن  ــى النظــام االساســى لالتحــاد ليســمح للعدي عل
ــس  ــاد لي ــة االتح ــاق بعضوي ــة االلتح ــر المهن عناص

من بيت التأمين العربي 
الى السادة أعضاء أسواق التأمين العربية



فقــط داخــل المنطقــة العربيــة بــل وايضــا خارجهــا .

فــى  التحاقــى  عنــد  الشــركات  عــدد  2-ارتفــع 
1999/1/1 مــن 192 شــركة الــى 340 شــركة 

.  2018 عــام 

3-تنميــة مــوارد االتحــاد ممــا انعكــس علــى حجــم 
االرصــدة البنكيــه التــى ارتفعــت مــن /448,061/ 
الــى   1999/1/1 فــى  امريكــى  دوالر 
ــه اى  ــى تاريخ ــى حت /5,405,055/ دوالرامريك
بزيــادة قدرهــا /4,956,994/ ) اربعــه مليــون 
وتســعمائة  الــف  وخمســون  وســتة  وتســعمائه 
واربعــة وتســعون دوالر امريكــى ( بمــا يمثــل اكثــر 

مــن 10 اضعــاف مــاكان عليــه .

4-تــم اصــدار نمــوذج موحــد يتميــز بتقنيــة عاليــة 
ســير  عــن  الموحــدة  التأميــن  أتفاقيــة  لوثيقــة 
الســيارات عبــر البــالد العربيــة » البطاقةالبرتقالية.

5-تفعيــل انضمــام بعــض البلــدان العربيــة الــى 
البرتقاليــة. البطاقــة  اتفاقيــة  منظومــة 

6-اســتمرارا لعمــل اللجــان الفنيــة باالتحــاد فقــد تــم 
ــات  ــة وتجمع ــذ عــام 1999 تأســيس لجــان فني من
جديــدة لتســاهم فــى اثــراء النواحــى الفنيــة لســوق 
ــن الصحــى ،  ــة التأمي ــل : لجن ــه مث ــن العربي التأمي
رابطــة معيــدى التأميــن العــرب ، الرابطــة العربيــة 
لقوانيــن التأميــن ورابطــة وســطاء التأميــن العــرب

7-تــم تنظيــم عشــرة مؤتمــرات عامة خاصــة باالتحاد 
العــام العربــى للتأميــن باالضافــة الــى العديــد مــن 
ــا  ــغ عدده ــى بل ــات والت ــة والملتقي ــدوات التأميني الن
ــات  ــى التحدي ــا ال ــث تعرضــت موضوعاته /64/  حي
والتغيــرات الســريعة فــى كافــة انشــطة التأميــن ومــا 
صاحبهــا مــن تطويــر فــى تكنولوجيــا االتصــاالت 
وعولمــة االســواق لتعاظــم دور شــبكة االنترنــت فــى 
المجــاالت االقتصاديــة والماليــة والخدميــة بهــدف اال 
ــذه التطــورات  ــدا« عــن ه ــن بعي ــاع التأمي ــون قط يك
الفنيــه  الكفــاءات  تطويــر  علــى  ذلــك  وانعــكاس 

ــاع . ــذا القط ــة به ــوادر العامل ــه للك واالداري

8-حرصــت االمانــة العامــة علــى نشــر كل مايســتجد 
مــن تشــريعات فــى الــدول العربيــة بهــدف تطويرهــا 

والتنســيق بينهــا للعمــل علــى توحيدهــا .

ــاون  ــات التع ــق عالق ــى تعمي ــاد عل ــرص االتح 9-ح
مــع التجمعــات التأمينية العربيـــة واالقليميـــة ) ملتقى 
التأميــن الخليجــى ، ملتقــى الشــرق االوســط ، االتحــاد 
 ، التكافــل والتأميــن االســالمى  العالمــى لشــركات 
ــاد االفرواســيوى ( . ــاد االوزباكســتانى ، االتح االتح

10-تــم توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع العديــد مــن 
المنظمــات واالتحــادات العربيــة والدوليــة ذات العالقة 

11-اتســع نطــاق توزيــع المجلــة ، وحــرص الكثيــر 
مــن رجــال التأميــن علــى نشــر ابحاثهــم بهــا باالضافة 
ــا  ــة ، مم ــن العربي ــواق التأمي ــر اس ــر تقاري ــى نش ال
ــا  ــا ، مم ــم به ــى ادراج اعالناته شــجع الشــركات عل



ســاهم فــى تفعيــل إيــرادات االتحــاد . ونتيجــة للجهود 
المبذولــة علــى مــدى اكثــر مــن عشــرين عامــا« 
ومــا تحقــق فيهــا مــن انجــازات يلمســها الجميــع فقــد 
ــن المؤسســات  ــر م ــل عــدد كبي ــن قب ــى م ــم تكريم ت

ــه  ــه واالقتصادي التأميني
ــم  وختامــا« أؤكــد مــرة اخــرى ان هــذه النجاحــات ل
تكــن لتتحقــق اال مــن خالل الجهــود الطيبــة والتعاون 
الصــادق مــن كافــة عناصــر صناعــة التأميــن العربية 
ــا االعــزاء  ــن اصدقائن ــا م والمســئولين عــن ادارته
ــى مــن منتســبى  ــة زمالئ ــر كاف وأخــص منهــم بالذك
االمانــة العامــة لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن وعلى 
كافــة مســتوياتهم الوظيفيــه ســواء الســابقين منهــم 
او الحالييــن علــى الجهــد والدعــم الصــادق المبــذول 
مــن قبلهــم طيلــة عملــي باالمانــة العامــة علــى مــدي 

أكثــر مــن عشــرين عامــا« .
ومــع انتهــاء مهامــى أمينــا« عامــا« لالتحــاد بحلــول 
2019/6/30 وتولــى مقاليــد االمــور فــى االمانــة 

العامــة لزميــل وصديــق آخــر اليســعنى اال ان اتمنــى 
ــن  ــد م ــق المزي ــى تحقي ــتمرار ف ــق واالس ــه التوفي ل

النجــاح واالضافــة لهــذا الصــرح العربــى الكبيــر .
أكــرر  ان  اال  اليســعنى  هــذا  كتابــى  ختــام  ومــع 
شــركات  لكافــة  الشــخصى  واعتــزازى  تقديــرى 
التأميــن وإعــادة التأميــن وهيئــات المراقبــة وهيئــات 
الوســاطة ولكافــة الكــوادر العاملــة بهــا لمــا منحــوه 
لــى مــن دعــم ومحبــه واســناد غير مســبوق فــى كافة 
ــى ســرعة  ــن خــالل الحــرص عل ــاد م انشــطة االتح
مبادرتهــم بتســديد اشــتراكات االتحــاد الســنويه ممــا 

انعكــس علــى زيــادة مــوارد االمانــة العامــة بشــكل 
ــى  ــى المشــاركة ف ــع الحــرص عل ملحــوظ جــدا« م
المؤتمــرات العامــة والنــدوات باعــداد متميــزة ، 
مــع دعمهــم الواضــح لمجلتهــم مجلــة بيــت التأميــن 
العربــى ممــا تحقــق معــه لالتحــاد ان يتبــوأ مكانــة 

ــه ــه وثقافي ــزة مادي متمي

» ومن هللا التوفيق »
عبد الخالق رؤوف خليل 

االميـن العـام



شــكر

          أخي العزيز عبد الخالق رؤؤف خليل
        

         تحية من القلب
          قــرارك فــي التقاعــد عــن ادارة التأميــن اشــجاني  مــن جهــة  وانســني مــن جهــة 

اخرى
           فأمــا الــذي يشــجي  فغيابــك عــن حقــل التأميــن  وهجــر أصدقــاء التأميــن - ربمــا 
- وقــد فضيــت فــي ذالــك عمــرا وبذلــت فيــه جهــدا ...وأمــا المؤنــس فهــو تفرغــك لحياتــك 

وأهلــك وهواياتــك ومــا تتشــوق اليه نفســك. 
   وأما نحن  فأصدقاؤك ومحبيك  في موقع  عمل او موقع تفرغ لنفسك

    وهذه ابيات شعر من عاطفتي نحوك:
                                

لقد أوفيت في التأمين جهدا*** نذرت له السواعد والشبابا
ومثلك يستحق الفخر دوما ***وشخصك حاضر .. لو كان غابا
على وصل , اهنيء فيك روحا*** لها في غربة , منا اقترابا
حضورك ماثل في كل قلب *** ويبهج أخوة لك والصحابا

ولوال راحة لك في التخـلي *** لما اخفيت في نفسي العتابا
                 

مع تمنياتي لك واسرتك بالسعادة والتوفيق
المخلص

تقي محمد البحارنة 




