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اإلفتتاحية

ــراف ذات  ــع األط ــن جمي ــا بي ــل م ــى تكام ــن ه ــة التأمي صناع
ــطاء،  ــادة وس ــركات إع ــل، ش ــن وتكاف ــركات تأمي ــة، ش العالق
وكالء تأميــن مباشــر، ووســطاء إعــادة التأميــن، معاينــو 
ــخ. ــة .... إل ــات الصحي ــركات الخدم ــن ، ش ــائر، إكتواريي الخس

أن  التأمينــى   )ECO- SYSTEM( البيــئ  للنظــام  يمكــن  ال 
يتطــور فــى عالمنــا العربـــــــــــى بغيــاب أحــد مكوناتــــــــــه 
ــه ،  ــاظ علي ــط الحف ــب فق ــى ال يج ــون رئيس ــادات مك ، واإلع
ــإدارة الشــركات. بطريقــة محكمــة مــع  ــره ب ــل وجــب تطوي ب

ــرة. ــمالية كبي ــدة رأس ــر قاع ــوب توف وج
ــخ  ــش بتاري ــد بمراك ــن المنعق ــى التأمي ــاع مراقب ــالل إجتم خ
ــكاليات  ــن اإلش ــة م ــطح مجموع ــى الس ــرزت إل 2019/12/04 ب

ــة؛ ــن األســواق العربي ــى تحــد مــن تطــور التعــاون مــا بي الت
فمــن جهــة، يضــع المراقبــون شــروطا وتصنيفــات دنيــا 
لقبــول أعمــال إعــادة التأميــن، وهــم محقــون فــى وضــع 
هــذه المعاييــر للحفــاظ علــى مصالــح حملــة وثائــق التأميــن 
قــدرة علــى دفــع  لهــا  اإلعــادة  أن شــركات  والتأكــد مــن 
ــد  ــواق وعن ــى كل األس ــار؛ ف ــق االخط ــد تحق ــات عن التعويض
كل الشــركات شــرط توفــر مــالءة ماليــة كافيــة لتســديد 
التعويضــات أمــر ال يمكــن أن يُجــادل فيــه أحــد، وكل المهنيين 

ــك،  ــى ذل ــون عل متفق
ــود  ــرورة وج ــى ض ــون ف ــة، ال يجادل ــادات العربي ــو اإلع ممثل
ــول،  ــف مقب ــى تصني ــول عل ــة والحص ــالءة المالي ــر للم معايي
ــن  ــذ بعي ــرورة أن يأخ ــو ض ــرب ه ــدون الع ــاه المعي ــا يتمن م
االعتبــار أن التصنيــف الســيادى للبلــد هــو »ســقف زجاجــي« 

ــى  ــة ف ــن الليون ــى التأمي ــن مراقب ــوب م ــى فالمطل ــاوزه، وبالتال ــم تج ال يمكنه
ــواق. ــة األس ــرب لمصلح ــن الع ــع المعيدي ــاون م ــال والتع ــذا المج ه

عمومــا، المعيديــن العــرب خطــوا خطــوات كبيــرة فــى حمايــة صناعــة التأميــن 
ــعار  ــتقرار األس ــى اس ــة عل ــة والمحافظ ــات إكتتابي ــر طاق ــم بتوفي ــى بلدانه ف
ــن  ــى تكوي ــاهمت ف ــة س ــادات العربي ــك أن اإلع ــن ذل ــم م ــواقهم؛ األه ــى أس ف
أجيــال مــن المعيديــن والمؤمنيــن العــرب، وبالتالــى خدمــت األســواق العربيــة 

وكانــت لهــا بصمــات رائعــة فــى هــذه األســواق.
 مــن موقعــى كأميــن عــام االتحــاد العــام العربــى للتأميــن، أريــد أن أؤكــد علــى 
أنــه رغــم الكبــوات أو األزمــات التــى تمــر بهــا بعــض اإلعــادات إال أن وجودهــا 
ضــرورة لألســواق، ودعمهــا بشــتى الوســائل واجــب علــى كل مراقبــى التأميــن 

وعلــى كل شــركة تأميــن عربيــة.
ــو  ــم ه ــن األه ــم، لك ــين تصنيفه ــن تحس ــرب م ــن الع ــي المعيدي ــذا ال يعف وه

ــركات ــواق والش ــا لألس ــم تقديمه ــى يمكنه ــة الت ــة المضاف ــراز القيم إب
ال تشكل اإلعادات اإلقليمية إال جزًءا بسيًطا من أعمال اإلعادة العالمية 

)5 %(  إال ان وجودها ضرورى لعدة أسباب:
1- توفير طاقات إضافية؛ 

2- تكوين الكادر المواطن؛ 
االحتــكار   وكســـــــــــر  الســوق  أســواق  اســتقرار  علــى  المحافظــة   -3
Oligopoly مــن طــرف عــدد قليــل مــن المعيديــن والذيــن فــى أوقــات تشــدد 
األســعار ســيفرضون شــروطًا يمكــن ان تؤثــر علــى تنافســية الشــركات. 
مــع بدايــة 2020 نتمنــى ان تكــون المرحلــة القادمة حبلــى باإلنجازات لشــركاتنا 

وألســواقنا، لكــن اإلنجــازات رهينــة بقدرتنــا كمهنيين علــى اإلرتقــاء بصناعتنا.
وفقكم اهلل جميعًا لما فيه خير صناعة التأمين؛ 

واهلل ولى التوفيق ،،،

شكيب أبو زيد 
األمني العام

اإلعادات اإلقليمية ضرورة لألسواق العربية 



6

دور جهات االشراف فى 
تطوير أسواق التأمني

مقال 
األمين العام

شــارك األســتاذ/ شــكيب أبــو زيــد – األمين العــام لالتحــاد العــام العربى 
للتأميــن فــى فعاليــات المؤتمــر الرابــع إلتحاد الهيئــات العربية لإلشــراف 
ــى 04 و 2019/12/05  ــد يوم ــذى عُق ــن ال ــال التأمي ــى أعم ــة عل والرقاب
فــى مراكــش – المغــرب بمداخلــه بعنــوان »دور جهــات اإلشــراف فــى 

تطويــر االســواق« .
حيث استعرض من خاللها المواضيع التالية:

1 - التأمين فى العالم العربي
2 - إعادة التأمين فى العالم العربي

3 - اإلشراف والرقابة
4 - كيــف يمكــن لجهــة اإلشــراف المســاعدة علــى تنميــة صناعــة 

التأميــن فــى المنطقــة العربيــة
 

ــام 2017  ــالل ع ــط خ ــرق األوس ــة الش ــن لمنطق ــات التأمي 1 - أحصائي
ــاه( )كمــا هــو موضــح بالرســم البيانــى أدن

تعتبــر الســعودية واإلمــارات أهــم األســواق العربيــة مــن ناحيــة 
حجــم األقســاط ولكــن المغــرب ولبنــان يتصــدران مــن ناحيــة نســبة 

ــام. ــى الخ ــج القوم ــى النات ــن ف ــاهمة التأمي مس

2 - األطر القانونية فى المنطقة العربية:
ــذ 1939؛  ــن من ــة بالتأمي ــريعات خاص ــن تش ــباقة لس ــر س ــت مص كان

ــة: ــاذج التالي ــة النم ــدول العربي ــت ال اتبع
- النمــوذج الفرنســي: أو القانــون الفرنســى 1930 وتبعتــه دول شــمال 

ــا ولبنان؛ افريقي
- النمــوذج البريطانــي: واتبعتــه دول مجلــس التعــاون 

إل
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الخليجــى ، العــراق والســودان ....
- القوانين التى اتخذتها مصر 1939 والعراق وسوريا،

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــى المملك ــد ف ــون الجدي - القان
2004؛

حاليًا تخضع كل الدول العربية للقوانين المحلية؛
هــذا وقــد شــهدت العديــد مــن الــدول العربيــة تعديالت 
فــى لوائحهــا التنظيميــه وخصوصــًا منــذ عــام 2000 ؛ 
ــا  ــزى )CBB( وم ــن المرك ــرف البحري ــر مص ــا ذك ويمكنن
ــى ،  ــن التكافل ــة التأمي ــريعات متضمن ــن تش ــدره م أص
وكذلــك المملكــة العربيــة الســعودية فــى عــام 2004 ، 
والتشــريعات التــى ظهــرت فــى آخــر 5 ســنوات باالمارات 
، فضــاًل عــن الكويــت وقانــون التأميــن الجديــد فــى عــام 
2019 )وإن لــم يدخــل حيــز التنفيــذ حتــى تاريخــه( ، 
وقانــون التأميــن التكافلــى فــى المغــرب عــام 2019 ومــا 
تتخــذه ايضــا الهيئــة العامــة لســوق المــال فى ســلطنة 

عمــان مــن تشــريعات هدفهــا تنظيــم قطــاع التأميــن.
 )IAIS( هــذا ويســعى االتحــاد الدولــى لمراقبــى التأميــن
كل حيــن الصــدار توصيــات ومعاييــر مــن شــأنها العمــل 
علــى توحيــد التشــريعات التــى يخضــع لهــا قطــاع 
التأميــن وهــو مــا يســعى أيضــا االتحــاد العــام العربــى 

ــه. ــن لتحقيق للتأمي

3 - إعادة التأمين:
امــا فيمــا يخــص صناعــة إعــادة التأميــن نجــد انهــا 

يهيمــن عليهــا العبــون رئيســيون وهــم:
SCOR في شمال افريقيا؛

 ،  Swiss Re ري  ســويس   ،  Munich Re ري  ميونــخ 
 Lloyd’s اللويــدز  نقابــات   ،  Hanover Re ري  هانوفــر 

Syndicates؛
الوسطاء )

وسطاء على المستوى االقليمي )

أن  ســنجد  )العربــي(  االقليمــى  الصعيــد  علــى  أمــا 
ــن: ــى فئتي ــم إل ــة تنقس ــن العربي ــادة التأمي ــركات إع ش

- الشــركات الحكوميــة )التــى تــم انشــأها بموجــب 
القانــون( فــى مصــر والمغــرب والعــراق والجزائــر وهــي:

ــام 1958 –  ــأها ع ــم أنش ــة والتــى ت ــادة المصري ¿ اإلع
ــر؛ مص

ــأها  ــم أنش ــى ت ــن SCR والت ــادة التأمي ــة إلع ¿ المركزي
عــام 1960 – المغــرب؛

¿ إعادة التأمين العراقية العامة – العراق؛
¿ المركزية إلعادة التأمين CCR – الجزائر؛

»اإلعــادة  التأميــن  إلعــادة  التونســية  الشــركة   ¿
الخــاص. القطــاع  مــع  بشــراكة  التونســية« 

- شــركات إعــادة التأميــن العربيــة الخاصــة 
وتتمثــل فــي:

 Arab الشــركة العربيــة إلعــادة التأميــن ¿

دور جاهت االشراف ىف 
تطوير أسواق التأمين

AONWillisJLT ،،
،،

،

،
،

»طيران»
GUY CarpenterUIBMarsh؛

؛
Lockton

Chedid Re) NASCO
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Re – لبنــان، وهــى مشــروع عربــى مشــترك؛
¿ المجموعة العربية للتأمين »أريج« – البحرين؛

¿ ترست إلعادة التأمين »ترست ري”؛
¿ الكويتية إلعادة التأمين »اإلعادة الكويتية«؛

التعاونــى »اإلعــادة  التأميــن  الســعودية إلعــادة   ¿
الســعودية«؛

¿ الشركة العمانية إلعادة التأمين.

ــة  ــريعات المنظم ــن للتش ــف يمك ــن كي ــة ع 4 - أمثل
ألعمــال التأميــن المســاعدة علــى االرتقــاء بالصناعــة 

فــى الوطــن العربــي؟
ويمكننا اإلجابة عن هذا التساؤل بمثالين:
1-  تشجيع صناعة إعادة التأمين الوطنية؛

2-  تشجيع صناعة التكافل

4-1 تشجيع صناعة إعادة التأمين الوطنية؛
عــن طريــق تشــجيع إنشــاء شــركات إعــادة التأميــن 
وطنيــة، والتــى بوجودهــا تســاهم فــى ضبــط وتيــرة 
ــن  ــن الوطنيي ــدى التأمي ــود معي ــر وج ــوق؛ يعتب الس
الســوق،  انضبــاط  علــى  الحفــاظ  فــى  أساســيًا 
باألجيــال  واالهتمــام  االحتفــاظ،  نســب  وزيــادة 

الشــابة وتعليمهمــا؛
فبالنظــر إلــى تاريــخ المعيديــن العــرب يمكننــا التذكير 

باآلتي:
- اإلعــادة المصريــة )1958 – 2007(: قامــت بالــدور 
المنــوط بهــا كرائــد لصناعــة إعــادة التأميــن العربيــة 
فــى الســوق المصــرى حيــث فرضــت االنضبــاط فــى 
الســوق كمــا قامــت بتدريــب المهنييــن على مســتوى 

شــركات الوطــن العربــي؛ ولعبــت دورًا إقليميــًا؛
ــع  ــت بوض ــة: أقام ــة العام ــن العراقي ــادة التأمي - إع
كمــا  للمخاطــر  اكتتابيــة  وأســس  اســتراتيجيات 
قامــت هــى االخــر بدورهــا التعليمــى والتثقيفــى 

للمهنييــن؛ والتدريبــى 
ــد  ــرب: ق ــى المغ ــن SCR ف ــادة التأمي ــة إلع - المركزي
ــا  ــعير كم ــط التس ــى ضب ــاعدة عل ــتطاعت المس اس
ــوق،  ــى الس ــاظ ف ــبة احتف ــادة نس ــى زي ــاعدت عل س

ــًا؛ ــب دورًا إقليمي وتلع
- أمــا المركزيــة إلعــادة التأميــن CCR فــى الجزائر فقد 
حافظــت علــى اســتقرار الســوق كمــا اســتطاعت 

ــة؛ إدارة مخاطــر الكــوارث الطبيعي
 Tunis« التونســية  اإلعــادة  نجــد  تونــس  وفــى   -
ــن  ــا م ــاهمين فيه ــع المس ــون جمي ــع بك Re« تتمت
فهــى  التونســية  المحليــة  الشــركات 
ــى  شــركة تونســية %100 ، باإلضافــة إل
ــة  ــى تغطي ــر ف ــال والمؤث ــا الفع دوره

المخاطــر داخــل الســوق؛
قفــد   »Saudi Re« الســعودية«  »اإلعــادة  أمــا    -
ــح مــن  اســتطاعت فــى غضــون 10 ســنوات أن تصب
أهــم اللالعبيــن فــى ســوق التأميــن الســعودية و 
تمكــن مؤسســة النقــد الســعودى »ســاما« للشــركة 
مــن فهــم طبيعــة الســوق الســعودي، وتســاهم فــى 

ــة؛ ــاظ المحلي ــب االحتف ــادة نس زي
- »اإلعــادة الكويتيــة« »Kuwait Re« لعبــت دورًا فعااًل 
ــًا  ــب دورًا إقليمي ــة وتلع ــن الكويتي ــوق التأمي ــى س ف

فــى الــدول العربيــة وجنــوب شــرق آســيا.

4-2 تشجيع صناعة التكافل
كان اصــدار قانــون التكافــل عــام )1984( فــى ماليزيــا 
بمثابــة المحــرك والدافــع الرئيســى إلنطــالق صناعــة 
التكافــل فــى الســوق الماليزيــة ممــا انعكــس بشــكل 

إيجابــى علــى باقــى البلــدان بمــا فيهــا العربيــة؛
فمــن  التكافلــى  التأميــن  لخصوصيــة  ونظــرا 
الضــرورى وضــع تشــريعات خاصــه تنظــم عملــه 

مــن حيــث:
- وضــع نمــاذج ووثائــق خاصــه بــه وتوضيــح كيفية 

ــع الفائض؛ توزي
- االلتزام بمبادئ الشريعة؛

- حماية مصالح حملة الوثائق؛ 
فــى المغــرب، فقــد أكــد قانــون التكافــل الــذى صــدر 

مؤخــرًا فــى عــام 2019 علــى مــا يلــي:
المســاهمين وحاملــى  بيــن صندوقــى  الفصــل   -
االعتباريــة  الشــخصية  لألخيــر  وأعطــى  الوثائــق؛ 

القانونيــة؛ 
-  وضع سقف لنسبة الوكالة 25 % من األقساط؛

. CS تشكيل هيئة شرعية مركزية -

الخالصة
ضــرورة  المالئمــه  والتنظيميــة  القانونيــة  البيئــة 
عليهــا  تبنــى  التــى  الســليمة  القواعــد  إلرســاء 
صناعــة تأميــن وطنيــة، ولقــد أظهــرت التجــارب فــى 
كل بلداننــا العربيــة أن تطويــر التشــريعات لتالئــم 
متطلبــات الســوق والمرحلــة الراهنــة، كفيــل بإعطاء 
دفعــة لألســواق إذا تظافــرت جهــود كل األطــراف ذات 
Ec¿- »العالقــة، فصناعــة التأميــن هــى »نظــام بيئــي

System يضــم المراقبيــن، شــركات التأميــن وإعــادة 
اإلرتقــاء  يمكــن  ال  وبالتالــى  والوســطاء،  التأميــن 

ــم. ــع وإنجازاته ــود الجمي بالصناعــة إال بجه

دور جاهت االشراف ىف 
تطوير أسواق التأمين
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فــى البدايــة.. مــا هــى رؤيتكــم تجــاه مؤتمــر التأميــن 
بشــرم الشــيخ فــى نســخته الثانيــة؟ 

منصــة  و  عالمــى  موعــد  الشــيخ  شــرم  مؤتمــر 
تمكــن  شــركات التأميــن مــن لقــاء شــركات اإلعــادة علــى 
ــى  ــا ف ــى انن ــن ف ــة تكم ــو؛ األهمي ــى كارل ــاء مونت ــرار لق غ
خضــم تجديــدات الفاتــح مــن ينايــر، و بالتالــى هــذا اللقــاء 
يســهل المحادثــات و يذلــل العقبــات، و فــى آخــر المطــاف 
يحــدد مســار األســعار فــى منطقتنــا، ممــا ينعكــس حتمــًا 
ــة. ــر العربي ــة مص ــاء أى جمهوري ــة اللق ــوق دول ــى س عل

مــا هــو تقييمكــم لقطــاع التأميــن فــى الــدول العربيــة مــن 
حيــث فــرص النمــو والتنافســية خاصــة فــى ظــل دخــول 

العبيــن جــدد داخــل القطــاع حديًثــا ؟ 
قطــاع التأميــن فــى المنطقــة العربيــة شــديد التنافســية، 
ــم  ــت التأمي ــة تل ــكار طويل ــرة احت ــش فت ــد ان كان يعي بع
فــى بعــض البلــدان التــى كانــت انتهجــت منهــج االقتصــاد 
المخطــط مركزيــًا و ســيطرة شــركات القطــاع العــام؛ 
ــك أن  ــااًل للش ــو مج ــا ال يدع ــت بم ــة أثبت ــة التاريخي التجرب
هــذا االتجــاه ال يتيــح التنافســية و ال تطــور المنتجــات 

ــاع؛ والقط
اليــوم، كل االســواق منفتحــة وتنافســية مــع إشــراف 
ــل  ــذا كفي ــة، و ه ــة صارم ــواق بطريق ــم االس ــات تنظ هيئ

بتطويــر االســواق؛

هــل يعانــى الســوق العربــى مــن فجــوة الحمايــة التأمينية؟ 
ومــا هــى أفضل الســبل الواجــب اتباعهــا إلغالقها ؟  

الفجــوة التأمينيــة ليســت حكــرًا علــى االســواق  العربيــة؛ 
حتــى االســواق الغربيــة المتقدمــة تأمينيــًا تعــرف فجــوات؛

ــن  ــدأ م ــا، تب ــر له ــة ال حص ــوة التأميني ــد الفج ــائل س وس
التأميــن المتناهــى الصغــر، مــرورًا بالتكافــل و اجباريــة 
تأمينــات فــروع المســؤولية المدنيــة و األماكــن التــى 
ــرة و  ــات الكبي ــى التأمين ــابه، إل ــا ش ــوم و م ــا العم يرتاده

مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة...
هــل مــن المقــرر توقيــع بروتوكــوالت خــالل مؤتمــر شــرم 

الشــيخ ؟ ومــا هــى أبرزهــا؟ 

الشــركات ال تبــرم اتفاقيــات خــارج مكاتبهــا، لكنهــا تتفــق 
مبدئيــًا و تذلــل النقــاط الصعبــة خــالل اإلجتماعــات؛

ماذا عن حجم نشاط التأمين فى السوق العربى ؟ 
األســواق العربيــة عددهــا 20 و مجمــل أقســاطها اكثــر من 
46 مليــار دوالر أمريكــي، لكــن األهــم هــو أننــا بلــدان تعــرف 
طفــرة ديموغرافيــة و اتســاع حجــم الطبقــة المتوســطة، 

ممــا يزيــد الطلــب علــى التأميــن؛
مــا هــى خططكــم المســتهدفة الســيما فــى االتحــاد 

العربــى للتأميــن، لتعزيــر فــرص نمــو القطــاع ؟
االتحــاد أنجــز الكثيــر فــى الســابق علــى مســتوى َلــِم 
ــدده اآلن،  ــن بص ــا نح ــة؛ م ــن العربي ــركات التأمي ــمل ش ش

ــاور: ــة مح ــى ثالث ــاد عل ــل االتح ــة عم ــو  عصرن ه
أ- إعــادة تأهيــل االتحــاد لتتماشــى طريقــة عملــه مــع 
ــة؛ ــركات الخاص ــد الش ــى صعي ــهِ عل ــل ِب ــا يعم ــدث م اح

ــض  ــة وبع ــركات خاص ــل ش ــا نمث ــا إنن ــن بالن ــب ع ال يغي
شــركات القطــاع العــام، لكننــا فــى نفــس الوقــت، تجمــع 
ــام  ــح الع ــة الصال ــل لخدم ــح، ويعم ــى الرب ــى ال يبتغ مهن
لقطــاع التأميــن العربــي؛ و أهــم مثــال علــى ذلــك، مشــروع 
الربــط اإلليكترونــى للبطاقــة البرتقاليــة والــذى بــدأ العمل 

علــى تنفيــذه منــذ ســنتين؛
ــاد  ــل االتح ــة تواص ــة طريق ــادة هيكل ــى إع ــل عل ب- العم
مــع أعضــاءه و جمهــور الضامنيــن العــرب و األجانــب، عــن 
طريــق النشــرات األســبوعية، المجلــة الدوريــة فــى حلــة 
جديــدة و اســتعمال ذكــى لوســائل التواصــل اإلجتماعــي؛ 
ــة  ــة مضاف ــاء قيم ــة إعط ــى خان ــب ف ــا تص ــذه كله وه

ألعضــاء االتحــاد.
ج- العمــل علــى تحســين األداء الفنــى التأمينــي، مــن خــالل 
عمــل اإلدارة الفنيــة وكذلــك اللجــان و روابــط االتحــاد 

ــة؛ المتخصص

أبو زيد: التأمني العربى يزخر بامكانيات النمو 
وفرص كبرية فى الوثائق اإللزامية والصغرية

ــا  ــة عدده ــواق العربي األس

أقســاطها  مجمــل  و   20

اكثــر مــن 46 مليــار دوالر
شكيب أبو زيد 

األمني العام

مقاالت

هذة املقالة مت نشرها
 فى جملة »حابى«
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األردن : 
قــام االتحــاد االردنــى لشــركات التأميــن بعقــد إجتماعيــن 
االقتصــاد  لجنــة  مــن  ممثليــن  مــع   2019 عــام  خــالل 
واالســتثمار بمجلــس النــواب االردنــى لمناقشــة مشــروع 
ــن  ــن إدارة التأمي ــاع م ــى القط ــة عل ــينقل الرقاب ــون س قان
فــى وزارة الصناعــة والتجــارة الــى البنــك المركــزى األردنــى 
بعــد ســريان هــذا القانــون ونشــره فــى الجريدة الرســمية؛ 
تــم إقــرار بعــض مــواد مشــروع القانــون الجديــد مــن قبــل 
لجنــة االقتصــاد واالســتثمار النيابيــة ومنهــا البنــد ج مــن 
المــادة 27 الــذى ينظــم أى عقــد تأميــن يتــم إصــداره فــى 
المملكــة باللغــة العربيــة، مــا لــم يقــرر البنــك المركــزى غير 
ــة  ــة الغرام ــت عقوب ــك خفض ــررة، كذل ــباب مب ــك ألس ذل
ــف  ــن أل ــل ع ــت ال تق ــث أصبح ــن، بحي ــركة التأمي ــى ش عل
ــف  ــن 400 أل ــداًل م ــار، ب ــف دين ــن 200 أل ــد ع ــار وال تزي دين

ــار تشــجيعًا لالســتثمار. دين
االمارات العربية المتحدة : 

أصــدرت هيئــة التأميــن التعليمــات المتعلقــة بالتأميــن 
ــدف  ــى ته ــى والت ــى العائل ــن التكافل ــاة والتأمي ــى الحي عل
ــاور  ــن التش ــنوات م ــالث س ــد ث ــة بع ــالح الصناع ــى إص إل
منــذ نوفمبــر 2016، علــى إن يتــم نشــر قــرار مجلــس إدارة 
ــدة  ــى الجري ــًا ف ــام 2019 قريب ــم )49( لع ــن رق ــة التأمي هيئ
ــف  ــو منتص ــى ه ــذ الفعل ــخ التنفي ــون تاري ــمية، ويك الرس

ــو 2020 ماي
تتسم اللوائح الجديدة باآلتي:

بزيــادة درجــة اإليضاحــات فــى الشــروط العامــة لوثائــق 
التأميــن علــى الحيــاة؛

تنظيــم موضــوع العمــوالت المســتوفاة 
ــا؛  ــة أدائه ــع وكيفي ــوات التوزي ــن قن م

فــرع  فــى  اإلنتــاج  عمــوالت  تنظيــم 
الحيــاة عبــر تقســيم  التأميــن علــى 
عمولــة اإلنتــاج علــى مــدار ســنوات 

الوثيقــة؛

تحقيــق المزيــد مــن الشــفافية واإلفصــاح لطالــب التأميــن 
عــن جميــع األمــور والمســائل المهمــة، والتــى تســهم فــى 

تكويــن الــرأى الســليم وفقــًا الحتياجاتــه التأمينيــة؛
توحيــد أســس المقارنــة لعــروض منتجــات التأميــن علــى 
الحيــاة بهــدف تســهيل قيــام طالــب التأميــن باتخــاذ القــرار 

بنــاء علــى أســس موحــدة؛
ــح  ــًا، إذ مُن ــدة ب 30 يوم ــر المقي ــرة غي ــرة النظ ــد فت تحدي
ــاء  ــماح إللغ ــرة س ــاة فت ــى الحي ــن عل ــة التأمي ــل وثيق حام
الوثيقــة لمــدة 30 يومــًا مــن تاريــخ إصــدار وثيقــة التأميــن 
أو التاريــخ الــذى تبــدأ فيــه التغطيــة، أو التاريــخ الــذى يتــم 
ــن  ــن م ــة التأمي ــة بوثيق ــتندات الخاص ــع المس ــه توقي في

قبــل العميــل، أيهــا أقــرب؛
اســتحداث تحليــل الســتدامة وثائــق التأميــن علــى الحيــاة 
المرتبطــة باالســتثمار مــن خــالل اشــتراط تنفيــذ تحليــل 
اســتدامة األربــاح طــوال فتــرة ســريان وثيقــة التأميــن 

ــواري. ــر اإلكت ــل الخبي ــن قب ــاده م واعتم
القــرار رقــم 42 لســنة 2019 بتعديــل أحــكام قــرار مجلــس 
ــم  ــأن تنظي ــنة 2018 بش ــم 13 لس ــن رق ــة التأمي ادارة هيئ

تســويق وثائــق التأميــن مــن خــالل البنــوك
القــرار رقــم 40 لســنة 2019 بتعديــل أحــكام قــرار مجلــس 
ادارة الهيئــة رقــم 3 لســنة 2010 بشــأن تعليمــات قواعــد 
ممارســة المهنــة وآدابهــا الواجــب إتباعهــا مــن قبــل 

ــة ــى الدول ــة ف ــن العامل ــركات التأمي ش
البــدء فــى االعــداد لدمــج هيئــة التأميــن فــى هيئــة االوراق 
ــنة  ــم 814 لس ــرار وزارى رق ــدور ق ــلع: وص ــة والس المالي
ــام  ــة إلتم ــريعات الالزم ــداد التش ــة إع ــكيل لجن 2019 بتش

عمليــة الدمــج
ــق  ــكلة وف ــان المش ــد اللج ــات: وتع ــض المنازع ــة ف لجن
النظــام الصــادر مــن قبــل إدارة الهيئــة رقــم 33 لســنة 
ــادة لحــل الشــكاوى المقدمــة  ــة المعت ــرًا لآللي 2019 تطوي
مــن قبــل أصحــاب الوثائــق ضــد الشــركات ومــزودى 

الخدمــات

مستجدات سوق التأمني العربية خالل عام 2019
الجيوسياســية  التوتــرات  رغــم 
ــة  ــة العربي ــهدتها المنطق ــى ش الت
هنــاك  أن  إال   2019 عــام  خــالل 
تطــورات إيجابيــة فــى كافــة الدول 
العربيــة علــى صعيــد التشــريعات 
قطــاع  أداء  لتحســين  الهادفــه 
التأميــن ويأتــى االهتمــام بتطويــر 
األطــر الرقابية فيما يخــص التأمين 
لمــا لهــذا القطــاع مــن أهميــة فــى 
تنميــة اقتصــاد البلــدان، ونذكــر 
ــريعية  ــورات التش ــذه التط ــن ه م

ــض البلــدان العربيــة: لبع

مقاالت
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ــى دعــم عمليــات  إطــالق منصــة رقميــة رقابيــة تهــدف إل
الرقابــة واإلشــراف علــى قطــاع التأميــن فــى اإلمــارات عبــر 
توفيــر البيانــات المالئمــة لمتخــذى القــرار فــى الوقــت 
المناســب بمــا فيهــا مؤشــرات األداء الرئيســية والتقييمات 
الحيويــة لجميــع المخاطــر األساســية الكامنــة فى أنشــطة 
شــركات التأميــن لضمــان اســتمرارهم فــى العمــل بطريقة 
آمنــة وســليمة، والتدخــل بفعاليــة فــى الوقــت المناســب 
مــا  للقطــاع  المالــى  بالوضــع  الخاصــة  القضايــا  فــى 

يســاعد علــى دعــم اتخــاذ القــرارات
مملكة البحرين : 

قــام مصــرف البحريــن المركــزى باســتحداث توجيهــات 
خاصــة لوســطاء التأميــن عبــر المنصــات اإللكترونيــة 
جمعيــة التأميــن البحرينيــة تعمــل علــى إيجــاد بعــض 
ــن لعمــل  ــع شــركات التأمي ــى تناســب جمي التطبيقــات الت

ــم ــط بينه ــة ترب ــة إلكتروني منص
تونس : 

فــى اكتوبــر 2019 تــم تفعيــل صنــدوق تعويــض االضــرار 
الفالحيــة ينطلــق فعليــا فــى العمــل عبــر تأمينــات يقدمهــا 
 CTAMA الصنــدوق التونســى للتأميــن التعاونــى الفالحــى

المملكة العربية السعودية : 
التأميــن  وثيقــة  فــى  الثامنــة  الفقــرة  علــى  تعديــالت 
االلزامــى للســيارات والعمــل بهــذا التعديــل بدايــة مــن 

2019 ســبتمبر 
مؤسســة النقــد تُحّــدث الالئحــة التنظيميــة لألعمــال 
اإلكتواريــة لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وتطلــق 
ــرأي ــداء ال ــوم إلب ــى العم ــث عل ــودة التحدي ــروع مس مش

الكويت : 
كمــا شــهد عــام 2019 تطــورات تنظيميــة ورقابيــة هامــة 
ــى  ــل ف ــى تتمث ــن، والت ــوق التأمي ــم س ــأنها تنظي ــن ش م

ــة: ــرارات التالي ــون والق ــدور القان ص
القانون رقم 125 لسنة 2019 – بشأن تنظيم التأمين

القــرار الــوزارى رقــم 215 لســنة 2019 – بشــأن تنظيــم 
ــواري ــر اكت ــة خبي مهن

ــركات  ــزام ش ــنة 2019 – بإل ــم 227 لس ــوزارى رق ــرار ال الق
ــن ــواع التأمي ــة أن ــوارى لكاف ــر اكت ــن خبي ــن بتعيي التأمي

ــب  ــن مراق ــنة 2019 – بتعيي ــم 243 لس ــوزارى رق ــرار ال الق
ــية ــى الجنس ــزام كويت الت

القــرار الــوزارى رقــم 244 لســنة 2019 – بشــأن ترميــز 
وثائــق التأميــن

إلــى أن اســتقالة الحكومــة وتأخــر تشــكيل الحكومــة 
الجديــدة، وضعــا قطــاع التأميــن فــى مــأزق رقابــي، اذ 
ــات مــن وزارة  ــد كل الصالحي ســلب قانــون التأميــن الجدي
ــن  ــى حي ــن، ف ــدة التأمي ــة وح ــة لمصلح ــارة والصناع التج
لــم يصــدر مرســوم تشــكيل مجلــس ادارة وحــدة التأميــن 
الجديــدة ممــا دفــع وزارة التجــارة والصناعــة إلرســال 
ــى  ــا ف ــة رأيه ــريع لمعرف ــوى والتش ــى إدارة الفت ــاب ال كت
قيــام الــوزارة بمباشــرة عملهــا )كجهــة رقابيــة علــى قطــاع 
التأميــن( لحيــن تطبيــق القانــون الجديــد وهــو مــا أكدتــه 

ــك. ــى ذل ــق ف ــود عائ ــدم وج االدارة بع
سلطنة عمان : 

ــن  ــد التأمي ــال قواع ــوق الم ــة لس ــة العام ــدرت الهيئ أص

إطــار  ضمــن  وذلــك   ،)2019  /78( بالقرار رقــم  الصحــى 
الهيئة وبالتنســيق  قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود 
التشــريعية  البنيــة  إلعــداد  العالقــة  ذات  الجهــات  مــع 
التأميــن  »ضمانــي«  مشــروع  لتعميــم  والتنظيميــة 
الصحــى علــى العامليــن فــى القطــاع الخــاص والمقيميــن 

للســلطنة والزائريــن 
سوريا : 

قامــت هيئــة االشــراف علــى التأميــن فــى ســوريا بتقديــم 
مشــروع لتعديــل المرســومين التشــريعين رقــم 68 لعــام 
2004 مرســوم إحــداث هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن، و43 
لعــام 2005 المرســوم الناظــم ألعمــال قطــاع التأميــن فــى 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، ودمجهمــا فــى قانــون 

واحــد
جمهورية مصر العربية : 

ــة  ــة العام ــدرت الهيئ ــث أص ــد: حي ــن الموح ــون التأمي قان
ــطس  ــى أغس ــون ف ــودة القان ــن مس ــى التأمي ــة عل للرقاب
2019 إن مشــروع القانــون جــاء فــى عشــرة أبــواب بعــدد 
مــواد تصــل إلــى 233 مادة – ما بيــن معدلة ومســتحدثة – 
ســاهم فــى إعدادهــا العديــد مــن الخبــراء والمتخصصيــن 
ــطة  ــن واألنش ــادة التأمي ــن وإع ــاالت التأمي ــة مج ــى كاف ف

والخدمــات المرتبطــة بــه. 
صــدور  الســيارات:  علــى  االجبــارى  للتأميــن  مجمعــة 
قــرار الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة رقــم 252 لســنة 
2019 )فبرايــر 2019( بإنشــاء وإعتمــاد النظــام االساســى 

للمجمعــة المصريــة للتأميــن االجبــاري
المغرب : 

قانــون التأميــن التكافلــي: صــدور قانــون رقــم 87.18 فــى 
9 أغســطس 2019 والمنشــور فــى الجريــدة الرســمية 
بممارســة  والخــاص   2019/8/22 بتاريــخ   6806 العــدد 

ــرب؛ ــى المغ ــى ف ــن التكافل التأمي
ــق  ــة الوثائ ــدوق حمل ــة لصن ــخصية القانوني ــاء الش اعط
ومنــع المســاهمين مــن التصــرف فــى أمــوال الصنــدوق؛

تحديد سقف الوكالة ب %25؛
إنشــاء هيئــة رقابــة شــرعية عليــا بــدل هيئــة لــكل شــركة 
لتفــادى تضــارب الفتــاوى وتوحيــد الممارســات الشــرعية؛

تشــكيل صنــدوق التضامــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة 
لغيــر المؤمنيــن، والبــدء فــى جعــل التأميــن علــى الكــوارث 

ــع 2020 ــًا مطل ــة إلزامي الطبيعي
الخالصة

إذا كانــت نســب النمــو منخفضــة نســبيًا فــى الســنة 
االخيــرة فــى العديــد مــن البلــدان العربيــة والتوتــرات 
ــن إال  ــة التأمي ــى صناع ــا عل ــى بظالله ــية تلق الجيوسياس
ان العديــد مــن البلــدان العربيــة شــهدت تطــورات إيجابيــة 
مــن شــأنها اإلرتقــاء بصناعــة التأميــن العربيــة، فالمنطقة 

ــة  ــة صحي ــز بيئ ــدة تجهي ــاول جاه ــت تح ــة مازال العربي
حاضنــة لتواكــب بها مســتجدات االســواق 

ــة. العالمي

هذا التقرير صادر عن االمانة 
العامة

مقاالت
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السوق المصرى

املدخل إىل تقرير السوق املصرى

ــة  ــة والكمي ــرة النوعي ــو الطف ــر ه ــت للنظ الملف
التــى يشــهدها الســوق المصــرى فــى الســنوات 
ــده  ــيرها بع ــن تفس ــرة يمك ــذه الطف ــرة، ه األخي

ــباب: أس
النمــو االقتصــادى والــذى بلــغ 5.3 % فــى الســنة 

ــة 2017-2018 ؛ المالي
ضــرورة الترفيــع مــن قيمــة الممتلــكات بعــد 

المصــري؛ الجنيــه  تعويــم 
أصــدرت  التــى  والحوافــز  التشــريعات  حزمــة 
والتــى مــن شــأنها تنظيــم الســوق وإيجــاد فرص 

ــن ؛ ــة التأمي ــر صناع لتطوي
لكــن األهــم؛ هــو وجــود ديناميكيــة حقيقيــة 
داخــل الســوق للتحفيــز واالرتقــاء بــه إلــى أعلــى 
المســتويات؛ فالمســؤولون علــى كافــة االصعدة 
مصممــون علــى تطويــر صناعــة التأميــن ســواء 
علــى مســتوى وزارة الماليــة، هيئــة 
الرقابــة الماليــة، االتحــاد المصرى 

وطبعــا الشــركات المصريــة.

اإلطار التنظيمي:
يعتبــر القانــون المنظــم للتأميــن فــى مصــر أقــدم قانــون 
فــى البلــدان العربيــة حيــث صــدر ســنة 1939 ثــم تــم 
تعديلــه عــدة مــرات كانــت أخرهــا ســنة 1981 )قانــون 
ــنة 2009  ــة س ــة المالي ــة الرقاب ــاء هيئ ــد إنش ــم 10( بع رق
حدثــت العديــد مــن التطــورات فــى الفتــرة األخيــرة أهمهــا، 
إنشــاء صنــدوق حملــة الوثائــق والمســتفيدين منهــا 

ــن. ــركات التأمي ــدى ش ل
كمــا أن الرقابــة الماليــة تعمــل مــع الــوزارات المعنيــة 
لشــرائح  صحيــة  تغطيــات  إيجــاد  علــى  والشــركات 
ــى  ــل عل ــة تعم ــا أن الهيئ ــة، كم ــرة والطلب ــع الفقي المجتم

إصــدار قانــون جديــد فــى ســنة 2020.
شركات التأمين والصناديق:
بلغ عدد الشركات فى مصر 
15 شركة تأمينات أشخاص

23 شركة تأمينات ممتلكات 
1 شركة ضمان صادرات 

1 شركة إعادة تأمين )اإلعادة االفريقية(
614 صناديق تأمين خاصة

3 صناديق حكومية
3 مجتمعات تأمينية 

تاريخيــا، لعبــت شــركات القطــاع العــام دورا أساســيا فــى 
الســوق لعقــود، ولكــن بعــد تحرير الســوق فــى الثمينينات 
مــن القــرن الماضــي، شــهد دخــول العبيــن جــدد ومنهــم 

فــروع لشــركات اجنبيــة وإنشــاء شــركات التكافــل.



السوق المصرى

األقساط 
نسبة النمو2018/20172017/2016المباشرة

19.46 %1212110146األشخاص

27 %1562112329ممتلكات

24 %2774222474المجموع

حقوق 
حملة 
الوثائق

نسبة النمو2018/20172017/2016

12.9 %4335738395األشخاص

12.5 %1758515874ممتلكات

12.8 %6121554272المجموع

نسبة النمو2018/20172017/2016التعويضات

9 %76407038األشخاص

27 %64635090ممتلكات

16.3 %1410312128المجموع

حقوق 
نسبة النمو2018/20172017/2016المساهمين

31.9 %1382310479األشخاص

18.9 %2415220311ممتلكات

24 %3797530791المجموع

المؤشرات األساسية ) مليون جنية مصرى (:
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السوق المصرى

خــالل الســنة الماليــة 2017 – 2018 أرتفعــت األقســاط 
ــبة 16.3 %؛  ــات بنس ــاع التعويض ــل ارتف ــبة 24 % مقاب بنس
ــة  ــوق حمل ــاهمين لــــ 24 % وحق ــوق المس ــت حق وأرتفع

الوثائــق لــــ 12.8 %.
وقــد بلــغ إجمالــى اســتثمارات شــركات التأميــن حتــى 
أى مــا يعــادل  99 مليــار جنيــه مصــرى  نهايــة يونيــة 

أمريكــي. دوالر  مليــار   )6.122(
األخيــرة  الفتــرة  فــى  األساســية  المســتجدات  أحــد 
البيانــات  لتبــادل  إلكترونيــة  منصــة  أول  إطــالق  هــو 

االتحــاد  مــع  الهيئــة  ربــط  تــم  حيــث  والمعلومــات؛ 
. ي لمصــر ا

كمــا أن 16 شــركة حصلــت علــى رخصــة إصــدار وتوزيــع 
الوثائــق إلكترونيــا.

أهــم مؤشــرات ســوق التأميــن بالنســبة لــكل فــرع تأمينــى 
:2018/2017

إجمالــى معــدل الخســائر فــى الســوق المصــرى يظــل 
ــى . ــة )87.90 %( مــن اإلجمال ــد )57.9( والنســبة المركب جي

16
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السوق المصرى

الفروع
معدل 

 االحتفاظ
%

معدل 
عموالت 

إعادة التأمين 
 الصادر

%

معدل 
المصروفات 

العمومية 
 واإلدارية

%

معدل 
العموالت 
وتكاليف 

 اإلنتاج
%

معدل 
 الخسائر

%

42.7022.307.8022.7077.20حريق

54.0026.6013.2020.0010.00بحرى

72.4041.2017.6025.3037.1داخلى

54.1023.7011.2011.9044.30سفن

18.4011.107.0010.00167.10طيران

92.0029.9013.5028.1061.90تكميلى

81.0027.8024.4020.0036.50إجبارى

17.8024.407.9014.7065.50هندسى

33.8015.007.8013.5058.20بترول

64.0025.7010.3021.7027.80حوادث

62.1017.206.9016.7085.20طبى

75.3021.2010.0020.0057.90المجموع

المصدر : 
)www.ifegypt.org( تقارير االتحاد المصرى للتأمين

)www.fra.gov.eg( والهيئة العامة للرقابة المالية
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األستاذ عالء الزهريي

مــا هــى أهــم المواضيــع وورش العمــل المطروحــة علــى أجنــدة 
االتحــاد المصــرى للتأميــن فــى الوقــت الحالــي؟ 

تنفيــذًا ألهــداف خطــة عمــل االتحــاد المصــرى للتأميــن بشــأن العمــل 
علــى رفــع مســتوى صناعــة التأميــن هنــاك العديــد مــن الموضوعــات 

المطروحــة حاليــا علــى أجنــدة االتحــاد  مــن أهمهــا : 
أوال  : تفعيــل عمــل اللجــان الفنيــة القائمــة باالتحــاد و تطويــر العمــل 

بهــا
ــس  ــل تعك ــة عم ــم خط ــة بتقدي ــه الفني ــاد كل لجان ــزم االتح ــث أل حي
ــتدام و  ــن المس ــتدامة و التأمي ــة المس ــادئ التنمي ــزام بمب ــدى االلت م

ــى . ــمول المال الش
ــى  ــركات عل ــال الش ــة أعم ــة تنمي ــش كيفي ــة تناق ــج عملي ــع برام وض

ــتحدثة  ــويقية مس ــة و تس ــس فني أس
مما يساهم فى زيادة حجم أقساط السوق بصفة عامة.

قيــام كل لجنــة بعقــد نــدوة يحضرهــا ممثلــى ســوق التأميــن تعكــس 
الخطــوات العمليــة لتنفيــذ خطــة عملهــا. هــذا و ســيعقد خــالل العــام 

الحالى:
 نــدوة اللجنــة  العامــة للســيارات  فى النصــف الثانى من ديســمبر2019  

تحــت عنوان :
»أهــم ضوابــط االكتتــاب الفنــى الســليم  لفــرع تأميــن الســيارات 
التكميلــى  »  كمــا ســوف يتــم التعريــف بالمجمعــة المصريــة للتأميــن 
اإلجبــارى علــى الســيارات  ودور المجمعــة كمنصــة واحــدة  إلدارة 

ــر  ــى مص ــات ف ــى المركب ــارى عل ــن اإلجب التأمي
كمــا ســتعقد اللجنــة  العامــة للتأمينــات الهندســية  خــالل شــهر 
ينايــر 2020  - نــدوة تحــت عنــوان« كيفيــة تســوية التعويضــات » مــع 

ــائر .  ــوية الخس ــة و تس ــراء المعاين ــور خب حض

ثانيا : إستحداث لجان جديدة
ــاد  ــل باالتح ــر العم ــى تطوي ــاهم ف ــدة تس ــان جدي ــتحداث لج ــم إس ت
ــة  ــات الزراعي ــة التأمين ــار و لجن ــر األخط ــة وتقدي ــة المعاين ــل: لجن مث

ــتدام . ــن المس ــة التأمي ــر و لجن ــي الصغ ــن متناه ــة التأمي ولجن
و قــد جــاء تأســيس لجــان التأمينــات الزراعيــة ولجنــة التأميــن متناهــي 
  PSI ــادرة ــداف مب ــوء أه ــى ض ــتدام ف ــن المس ــة التأمي ــر و لجن الصغ
إلــى تفعيــل دور صناعــة التأميــن كمديريــن للمخاطــر و كشــركات 
ــى  ــول إل ــم التح ــة ودع ــوة الحماي ــد فج ــى س ــتثمرين ف ــن وكمس تأمي

ــتدام. ــاد مس اقتص

ثالثا :  تفعيل بروتوكوالت التعاون
مــن  العديــد  بتوقيــع  األخيرتيــن  الســنتين  خــالل  االتحــاد  قــام 
بروتوكــوالت تعــاون مــع عــدد مــن االتحــادات العربيــة 

  : تضمنــت  والعالميــة 
- الجامعة التونسية للتأمين وإعادة التأمين
- الجامعة المغربية للتأمين وإعادة التأمين  

- االتحاد االردنى لشركات التأمين
- جمعية االمارات للتأمين 

حوار مع األستاذ عالء الزهريي
رئيس االتحاد املصرى للتأمني

السوق المصرى
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- شركة التأمين الوطنية بالعراق     
ذلــك باالضافــة إلــى االتحــاد العالمــى التحــادات التأميــن و 

GFIA اعــادة التأميــن
و يتمثــل االتحــاد فــى لجنتيــن مــن لجــان االتحــاد العالمــى 

همــا :
- لجنة سلوكيات السوق 

- لجنة الشمول المالى 
و يقــوم حاليــا االتحاد بوضع خطــة لتفعيــل البروتوكوالت 

العربيــة مــن خالل :
حضــور المؤتمــرات والنــدوات العلميــة وورش العمــل 
ــن  ــن م ــدد اثني ــن ع ــن و تمكي ــى كال البلدي ــد ف ــى تعق الت

ممثلــى االتحاديــن مــن مجانيــة االشــتراك فيهــا  .
تبــادل خطــط العمــل الخاصــة بتطويــر عمــل االتحــاد فــى 
ــن و  ــر صناعــة التأمي ــن بهــدف اإلســهام فــى تطوي البلدي
والخــروج بتوصيــات مــن شــأنها المســاهمة فــى تحقيــق 

األهــداف بشــكل أفضــل.
ــاالت و  ــع المج ــى جمي ــن ف ــرات البلدي ــن خب ــتفادة م االس

ــواقها   ــة بأس ــدة المتاح ــة الجدي ــات التأميني المنتج
تبــادل التقاريــر الســنوية و التــى تتضمــن كافــة اإلنجــازات 

والمتغيــرات والمســتجدات الفنيــة .
الفنيــة  اللجــان  فــى  االتحاديــن  عــن  ممثليــن  ترشــيح 

للطرفيــن , و يعهــد لهــذه الّلجــان بدراســة المســائل 
الفنيــة والماليــة والتشــريعية وإعــداد التقاريــر ورفــع 
التوصيــات إلــى ّلجنــة عليــا  مــن الطرفيــن إلتخــاذ القــرارات 

بشــأنها.

رابعا :  مجمعة األخطار الطبيعية 
يعمــل  االتحــاد المصــرى للتأميــن حاليــا  علــى اتخــاذ 
ــد  ــن ض ــة التأمي ــاء مجمع ــو إنش ــة نح ــوات العملي الخط
ــاع  ــديدة  للقط ــا الش ــرا ألهميته ــة نظ ــار الطبيعي األخط
والســوق خــالل الفتــرة القادمــة؛ و تعتبــر أهــم الخطــوات 
ــات التــى تواجــه تأســيس تلــك  هــى التعامــل مــع التحدي

ــا : ــن اهمه ــة و م المجمع
تغطيتهــا  ســيتم  التــى  الطبيعيــة  األخطــار  تحديــد 

. لمجمعة دا ســطة ا بو
وضــع تعريفــات واضحــة لبعــض األخطــار الطبيعيــة 

ــر  ــن الظواه ــا م ــن غيره ــا وبي ــة بينه للتفرق
الطبيعيــة التــى قــد ال تصــل إلــى حــد أن 

يتــم تصنيفهــا كخطــر طبيعــى ، حيــث 
أن عــدم وضــوح الفــرق بيــن هــذه 
الظواهــر الطبيعيــة وبعضهــا وكذلــك 
تلــك  تتحــول  متــى  إيضــاح  عــدم 
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الظواهــر الطبيعيــة إلــى الحــد الــذى يتــم تصنيفهــا علــى 
ــول  ــى الدخ ــك ف ــبب ذل ــد يتس ــة ق ــة طبيعي ــا كارث كونه
ــركات  ــالء وش ــن العم ــزاع بي ــدال أو الن ــن الج ــوع م ــى ن ف

ــن. التأمي
محاولــة التغلــب علــى انخفــاض الوعــى والــذى يعــد أحــد 
أقــدم التحديــات التــى تواجهــا صناعــة التأميــن، ال ســيما 
ــن  ــى القائمي ــب عل ــم يج ــن ث ــاخ، وم ــر المن ــى بمخاط الوع
ــالء  ــف العم ــاول تعري ــام بمح ــن القي ــة التأمي ــى صناع عل
التجــارى  التــى قــد يتعــرض لهــا نشــاطهم  باألخطــار 
نتيجــة لوقــوع كارثــة طبيعيــة مــا فــى النطــاق الــذى يقــع 

ــارى ــاطهم التج ــه نش في
ــل  ــاءات وورش عم ــدوات ولق ــدة ن ــاد ع ــد االتح و لقد عق
مــع عــدد مــن شــركات إعــادة التأميــن العالميــة وشــركات 
وســاطة إعــادة التأميــن العالميــة مــن أجــل وضــع أفضــل 
وكذلــك  المجمعــة  لهــذة  ممكنــة  عمــل  اســتراتيجية 
ــة فــى هــذا الشــأن.. حيــث  التعــرف علــى التجــارب الدولي
قــام االتحــاد حتــى اآلن بعقــد لقــاءات بخصــوص مجمعــة 

ــة: ــات التالي ــع الكيان ــة م ــار الطبيعي األخط
· هيئة اللويدز بلندن.

·  شركة  CCRالفرنسية.
·  شركة سويس رى.

الخاصــة  العمــل  وضع اســتراتيجية  حاليــا  يتــم  و 
يلــي: مــا  أســاس  علــى  بالمجمعــة 

ــد  ــمل تحدي ــث يش ــر بحي ــى للخط ــم الحقيق ــم الحج تقيي
مواقــع المبانــى والبنيــة التحتيــة واألصــول والممتلــكات 
التــى تقــع فــى المناطــق الخطــرة، وتحديــد مــدى إمكانيــة 
وقــوع أضــرار ماديــة لهــا نتيجــة لتعرضهــا لخطــر طبيعى.

التكنولوجيــة  الوســائل  إســتخدام  خــالل  مــن  التنبــؤ 
ــي  ــا ف ــى م ــر طبيع ــوع خط ــة وق ــدى إحتمالي ــة بم الحديث
ــة  ــم اقتراحــات بشــأن كيفي ــك تقدي أحــد المناطــق، وكذل
ــة داخــل المجمعــة لمواجهــة هــذا  ــام األطــراف المعني قي

ــه. ــم عن ــد تنج ــى ق ــائر الت ــل الخس ــه تقلي ــر وكيفي الخط
تبنــى اســتراتيجية جديــدة مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي 
االفــراد والشــركات والحكومــات فيمــا  لــدى  التأمينــي 
ــط  ــا، وخط ــة وأثاره ــوارث الطبيعي ــر الك ــق بمخاط يتعل
ــة  ــئولية الواقع ــم بالمس ــك تعريفه ــا وكذل ــة منه الحماي

ــر. ــك المخاط ــإدارة تل ــق ب ــا يتعل ــم فيم ــى عاتقه عل
ــة  ــائل الممكن ــل الوس ــة بأفض ــات الخاص ــع المقترح وض
لتمويــل الخطــط الشــاملة الخاصــة بــإدارة المخاطــر 
المناخيــة ومحاولــة تجنــب أثارهــا أو التقليــل مــن وطأتها.

أكثــر  مــن  واحــدة  هــى  التأمينيــة  الفجــوة   ســد 
المشــكالت الهامــة التــى تواجــه الــدول الناميــة؛ مــا 
ــاهمة  ــن للمس ــرى للتأمي ــاد المص ــة االتح ــى خط ه

ــكلة ؟ ــذه المش ــل ه ــى ح ف
ــة بأنهــا  نســبة  تعــرف الفجــوة التأميني
الخســائر غيــر المؤمــن عليهــا ) غيــر 
المغطــاه تأمينيــا (  الناتجــة عــن وقــوع 

ــة . ــوارث ضخم ــوادث أو ك ح
ــة  ــويس رى العالمي ــرة س ــا لنش وفق

الصــادرة الشــهر الماضــى  والــذى تــم اإلعــالن عنهــا  فــى 
ــت  ــى مون ــن ف ــادة التأمي ــة إع ــنوى لصناع ــاع الس اإلجتم
أن هنــاك فرصــة لســد فجــوة    2019 كارلــو ســبتمبر 
تأمينيــة تقــدر ب 1.2 تريليــون دوالر مــن الحمايــة التأمينية 

ــا  . ــاة مع ــات الحي ــكات و تأمين ــات الممتل ــن تأمين ــكال م ل
ــة اآلن  ــل مرون ــاد أق ــرات أن االقتص ــرت المؤش ــد أظه فق
ممــا كانــت عليــه فــى بدايــة األزمــة الماليــة العالميــة 
وأبــرز فجــوة حمايــة مركبــة بقيمــة 1.2 تريليــون دوالر 

لثالثــة مجــاالت رئيســية للمخاطــر هــى : 
الكوارث الطبيعية 

ارتفاع عدد الوفيات 
اإلنفاق على الرعاية الصحية.

 Lloyd’s latest  « لشــركة  حديــث  تقريــر  أظهــر  كمــا 
underinsurance report  « بــأن الســوق المصريــة جــاءت 
ــى  ــى تعان ــدول الت ــن ال ــًا بي ــرة عالمي ــة العاش ــى المرتب ف
ــى  ــز الثان ــى المرك ــاءت ف ــا ج ــة بينم ــوة التأميني ــن الفج م
عربيــًا وأفريقيــًا عقــب دولتــى الســعودية ونيجيريــا علــى 

ــب. الترتي
بالســوق  التأمينيــة  الفجــوة  بلغــت  للتقريــر،  ووفقــًا 
المصــرى نحــو 2.8 مليــار دوالر خــالل عــام 2018، بنســبة 
تصــل إلــى 1.2% مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــى، وبلــغ 

معــدل انتشــار قطــاع التأميــن فــى مصــر %0.4.
ــذل  ــى ب ــة إل ــاك حاج ــت هن ــا زال ــه م ــى أن ــد عل ــا يؤك مم
المزيــد مــن الجهــود لبنــاء الوعــى التأمينــى وتشــجيع 
العمــالء علــى االســتفادة مــن التغطيــات التأمينيــة لســد 

ــوة. ــذه الفج ه
و لقــد لجــأت العديــد مــن الــدول الناميــة إلــى إغــالق 

التأمينيــة مــن خــالل : الفجــوة 
التأمينات اإلجبارية

التأمين متناهى الصغر
التأمين الصحى

التأمينات الزراعية
و  النهــج  نفــس  باتبــاع  المصــرى  االتحــاد  يقــوم  و 
االســتفادة مــن تجــارب الــدول الناميــة مــن خــالل تأســيس 
لجنــة التأميــن متناهــى الصغــر و لجنــة التأميــن الزراعــى و 
لجنــة التأميــن المســتدام  و ال شــك أن خطــط عمــل هــذه 
اللجــان ســتكون هــى المحــرك الرئيســى للنمــو وســد 

ــر. ــد كبي ــى ح ــة ال ــوة التأميني الفج
ــتدام  ــن المس ــل التأمي ــع دلي ــى وض ــاد عل ــل االتح و يعم
لشــركات التأميــن المصريــة أعضــاء االتحــاد و يهــدف 
ــر التوجيــه فــى المقــام األول لشــركات التأميــن  ــى توفي إل
الذيــن  العامــة  التأمينــات  أو  الحيــاة  تأمينــات  ســواء 
  ESGيعتزمــون تطويــر أســلوب خططهــم لدمــج مخاطــر
)البيئيــة واإلجتماعيــة و الحوكمــة ( الخاصــة باالســتدامة  
فــى أعمــال التأميــن األساســية واتخــاذ القــرارات بشــأنها و 
توفيــر منتجــات تأمينيــة تدعــم بهــا المجــاالت واألنشــطة 
المســاهمة  وكذلــك  للبيئــة،  الصديقــة  االقتصاديــة 
الطبيعــة  نفــس  ذات  المشــروعات  فــى  االســتثمارية 
المتوافقــة مــع الشــروط البيئيــة لمبــادئ األمــم المتحــدة.

و أيضــا العمــل علــى تطبيــق مبــادئ االســتثمار المســؤول 
 PRI
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ومســائل  واإلجتماعيــة  البيئيــة  القضايــا  دمــج 
الحوكمــة عنــد اتخــاذ القــرارات االســتثمارية مــن خــالل 
تطبيــق مبــادئ االســتثمار المســؤول و العمــل علــى 
دمــج المشــكالت البيئيــة واإلجتماعيــة والمشــكالت 
ــل  ــة بتحلي ــات الخاص ــى العملي ــة ف ــة بالحوكم المتعلق

االســتثمار.

قانــون التأميــن الجديــد ؛ هــل عندكــم مالحظــات أو 
اقتراحــات لتطويــره؟

ــد هــو مشــروع شــامل  ــن الجدي ــون التأمي مشــروع قان
ولقــد خضــع  لحــوار مجتمعــى مــع كافــة األطــراف 
ومنهــا  واآلراء  المالحظــات  كافــة  لتجميــع  المعنيــة 
االتحــاد المصــرى للتأميــن وشــركات التأميــن األعضــاء .

و يهــدف مشــروع قانــون التأميــن الجديــد إلــى إصــدار 
ضوابــط وقواعــد تتماشــى مــع المتغيــرات االقتصاديــة 
ومنهــا إلــزام شــركات التأميــن بإجــراء تصنيــف ائتمانــى 

والمعاييــر  القواعــد  مــن  مجموعــه  وفــق  لهــا  دولــى 
الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة بهــدف تحســين بيئــة 
معامالتهــا مــع معيــدى التأميــن مــن جانــب وتحســين 
مســتوى خدمتهــا التأمينيــة مــع عمالئهــا ، وكــذا تطبيــق 
ــة المســتدامة  ــادئ التنمي ــادئ الحوكمــة  و تحقيــق مب مب

ــري. ــن المص ــادة التأمي ــن وإع ــاع التأمي بقط
وأهــم مــا يتضمنــه القانــون هــو تنظيــم لنشــاط كل مــن 
التأميــن التكافلــى والتأميــن متناهــى الصغــر ونشــاط 
بإنشــاء  الســماح  مــع   ، المتخصــص  الطبــى  التأميــن 
أنــواع  مــن  بنــوع محــدد  تأميــن متخصصــة  شــركات 
التأميــن وفقــا لمتطلبــات حاجــه الســوق و منهــا شــركات 
ــه  ــا بمزاول ــموح له ــة والمس ــى المتخصص ــن الطب التأمي
أو  األجــل  أو طويــل  أكان قصيــر  التأميــن ســواء  هــذا 

تأمينــات ســيارات   .
فــروع  كأحــد  بأنواعهــا  الزراعيــة  التأمينــات  وإضافــة 
التأميــن الرئيســية تشــجيعا للشــركات علــى ممارســة 

ــوع  ــذا الن ه
ــة  ــة الصحي ــون أيضــا دخــول شــركات الرعاي و نــص القان
الهيئــة مــن خــالل  بنوعيهــا  HMO ، TPAتحــت رقابــة 
تنظيــم قواعــد تأسيســها وشــروط مزاولــة أعمالهــا. 

متناهــى  تأميــن  بتأســيس شــركات  الســماح  وكذلــك 
الصغــر بــرؤوس أمــوال مناســبة لنشــاطها ، مــع الســماح 
لهــا بإصــدار منتجــات تأمينــات حيــاة وتأمينــات عامــة معًا.

ونظــرا ألهميــة التأمينــات االجباريــة و غرضهــا األساســى 
فــى تحقيــق أهدافهــا القوميــة وهــو حمايــة كل مــن الفــرد 
ــة و  ــار معين ــن أخط ــة ع ــرار الناجم ــن األض ــع م والمجتم
أيضــا تحقيــق المســتهدف مــن نمــو أقســاط التأميــن 

ــوق.  بالس
وقــد تضمــن القانــون 11 نــوع اجبــارى ، و مــن أهمهــا  فــى 
مجــال تأمينــات المســئوليات المهنيــة مثــل األطبــاء و 
ــول  ــأت و األص ــن المنش ــبين ، وتأمي ــن و المحاس المحامي
الحكوميــة ، و المســئولية الناشــئة فــى أماكــن التجمعــات 
والرياضيــة  والترفيهيــة  والثقافيــة  التجاريــة  كالمراكــز 

ــر. ــى مص ــالق ف ــاالت الط ــا و ح وغيره

ــى  ــرى ف ــن المص ــوق التأمي ــور س ــم لتط ــا تصورك م
ــة ؟ ــنوات القادم الس

تسعى الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة بالتعــاون مــع 
االتحــاد المصــرى للتأميــن إلى تعميــق مساهمــة قطاع 

الـــ حدود  لتتجاوز  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  التأميــن 
1 % خالل السنوات األربع القادمة، باإلضافة إلى مضاعفة 
أقساط التأمین لتصل إلى حوالي 50 مليــار جنيــه فــى عــام 

2022 مقارنــة بنحــو 30 مليــار جنيــه خــالل عــام 2018.
ــى  ــو ف ــادة النم ــة زي ــن محاول ــركات التأمي ــى ش ــك عل لذل
ــى  ــاهمته ف ــبة مس ــادة نس ــن وزي ــراق التأمي ــدل اخت مع
ــة  ــات تأميني ــكار منتج ــق ابت ــن طري ــى ع ــاد الوطن االقتص
المنتجــات  لتوزيــع  جديــدة  قنــوات  وإيجــاد  جديــدة 

التأمينيــة.
و ال شــك أن قــرار الهيئــة بضــرورة قيــام شــركات التأميــن 
بإنشــاء قســم للتأميــن المســتدام لديهــا وأن يحتــوى 
التقريــر الســنوى الخــاص بهــا علــى تقريــر عــن الحوكمــة 
ــة فــى  ــر عــن االســتدامة بصفتهــا موضوعــات غاي وتقري

ــة. األهمي
ســيؤثر دون شــك علــى قيــام شــركات التأميــن بمحاولــة 
التفاعــل والتغييــر ســواء عــن طريــق المنتجــات التأمينيــة 
الخاصــة  اآلليــة  تغييــر  خــالل  مــن  أو  يقدمهــا  التــى 
وسياســات  المنتجــات  تتماشــى  بحيــث  باالســتثمار 

االســتثمار مــع أهــداف التنميــة المســتدامة .
و سيكون التركيز على:

 التأمينــات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر والتــى تســتهدف 
التــى  التغطيــات  توفيــر  خــالل  مــن  الفقيــرة  الفئــات 
ــا  ــات و أيض ــك الفئ ــات تل ــول وإحتياج ــع دخ ــب م تتناس
منتجات التأمينــات الزراعيــة  باإلضافــة إلــى المنتجــات 

التأمينيــة ضــد التغيــرات المناخيــة.
و  ال شــك أن الســوق سيشــهد زيــادة 

الوســائل  اســتخدام  نحــو  االتجــاه 
ــدار  ــى اإلص ــة ف ــة الحديث التكنولوجي
والتعامــل مــع التعويضــات  و عمليــات 

التسويق .
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األستاذ باسل احليين

مــا هــو تصوركــم لــدور مجموعــة مصــر القابضــة للتأميــن 
وشــركاتها فــى تنميــة وتطويــر الســوق المصــرى فــى الســنوات 

ــة؟  القادم
مجموعــة مصــر القابضــة للتأميــن بشــركاتها التابعــة شــركة مصــر 
للتأميــن وشــركة مصــر لتأمينــات حيــاة هــى المجموعــة الماليــة غيــر 
المصرفيــة األكبــر فــى مصــر. تمتلــك أكبــر حصــة ســوقية فــى مصــر 
ســواء بالنســبة للممتلــكات أو تأمينــات الحيــاة باإلضافــة إلــى أن 
ــات  ــر لتأمين ــر. مص ــى مص ــن ف ــركتى تأمي ــدم ش ــا أق ــركتين هم الش
ــت أول  ــة وكان ــة المصري ــن األهلي ــركة التأمي ــًا ش ــى أساس ــاة ه الحي
شــركة تأميــن تأسســت فى مصــر.  ومصــر للتأميــن أول شــركة تأمين 
ــر وباعتبارهمــا  ــك باعتبارهمــا األكب ــرأس مــال مصــري. لذل ــة ب مصري
ــا  ــى شــئنا أم أبين ــادة فــى الســوق المصــرى وبالتال األقــدم لهمــا الري
ــادة  ــى قي ــره وف ــه وتطوي ــى تنميت ــوق ف ــاه الس ــئوليه تج ــا مس علين

ــر.  ــة وهــذا التطوي ــة فــى الســوق لهــذه التنمي الشــركات العامل
دور المجموعــة فــى قيــادة الســوق بهــذا االتجــاه ســيكون مــن خــالل 
العمــل بجهــد دؤوب علــى توســيع رقعــة ســوق التأميــن وزيــادة 
إســهام قطــاع التأميــن فــى الناتــج المحلــى اإلجمالــى فــى مصــر 
عوضــًا عــن التنافــس بيــن الشــركات علــى نفــس حجــم الســوق.           
ــذ  ــع األخ ــة وم ــركات العامل ــة الش ــع كاف ــاون م ــذا بالتع ــيكون ه وس
بوســائل التحــول التكنولوجــى والرقمــى للوصــول ألكبــر قاعــدة مــن 
ــى  ــى التأمين ــادة الوع ــى زي ــوق ف ــادة الس ــى قي ــة إل ــالء، باإلضاف العم
بيــن كل أطيــاف الشــعب المصــرى وتقديــم توليفــة منتجــات تناســب 
احتياجــات المتعامليــن المحتمليــن وبذلــك نشــجعهم علــى األســهام 

ــن.  ــاع التأمي ــو قط ــى نم ف

ماهــى الخطــة التــى ترونها مناســبة لتنمية ســريعة ومســتدامة 
للســوق المصري؟ 

أواًل، البــد مــن البــدء بالمــدارس، بالطلبــة، لتوعيتهــم بأهميــة التأميــن 
ــركات  ــه ش ــى تلعب ــى الت ــدور األساس ــو ال ــة وه ــيلة للحماي ــه وس بأن
التأميــن باإلضافــة إلــى كــون التأميــن وســيلة ادخــار واســتثمار 
هــذه  يتعلــم  أن  للنشــئ  البــد  تعويضــات.  فقــط صــرف  وليــس 
المعانــى وبالتالــى نــرى جيــل جديــد لديــه درايــة بأهميــة وعمــق 
قطــاع التأميــن بالنســبة لالقتصــاد القومــي. ومــن ناحيــة أخــرى 
يجــب العمــل علــى توعيــة فئــات الشــعب األخــرى. والتوعيــة لــن تؤتــى 
ــب  ــات تناس ــن المنتج ــة م ــة مجموع ــتطعنا صياغ ــا إال إذا اس ثماره
ــد  ــرد فوائ ــاء بس ــس باالكتف ــن ولي ــن المحتملي ــات المتعاملي احتياج
التأميــن ومميزاتــه. أتاحــة منتجــات تناســب المتعامــل ســيكون أكبــر 
ــة.  ــادة التوعي ــم زي ــن ث ــن وم ــى التأمي ــال عل ــع لألقب داف
ــريعة  ــرة الس ــيحقق الطف ــذى س ــلوب ال ــن األس ولك
هــو توســيع رقعــة مظلــة التأميــن اإلجبــارى وهــذا 
األمــر فــى يــد الرقيــب وقــد بــدأ الرقيــب بالفعــل فى 
العمــل علــى هــذا بزيــادة فــروع التأميــن اإلجبــارى 
ــن  ــذا م ــتمر ه ــل أن يس ــون. ونأم ــالل القان ــن خ م

حوار مع األستاذ باسل الحيني
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ــة  ــس إدارة الهيئ ــا مجل ــرارات يصدره ــط وق ــالل ضواب خ
ــوق  ــى الس ــرة ف ــرى طف ــى ن ــة حت ــة المالي ــة للرقاب العام

المصــري.

ــًا  ــيظل محتفظ ــام س ــاع الع ــدون أن القط ــل تعتق ه
بحصتــه مــن الســوق المصــرى أم أن دخــول العديــد 
مــن الشــركات الخاصــة للســوق المصــرى ســيؤدى 

ــة؟  ــر القابض ــركات مص ــص دور ش ــى تقلي إل
التأميــن  شــركات  أو  الحكومــى  القطــاع 

المملوكــة للدولــة ســتظل تــؤدى دورهــا 
الريــادى فــى قيــادة الســوق. ونحــن نرحــب 
بالمنافســة بدخــول شــركات جديــدة فــى 

الســوق المصــرى ومســتعدون تمامــا 
ــا  ــد أنن ــريفة وأعتق ــة الش للمنافس
ــر  ــة أكب ــن بحص ــنظل محتفظي س
ــرد  ــس مج ــذا لي ــوق وه ــى الس ف

أمــل وإنمــا هــو قــراءة للواقــع 
نعمــل  الــذى  المســتقبلى 
علــى إرســائه مــن األن حيــث 
أن هنــاك خطــة بــدأت بالفعل 

للوصــول إلــى التحــول الرقمــى 
الكامــل داخــل الشــركتين، ومتــى 

إلــى  باإلضافــة  تحقــق هــذا 
التطويــر المؤسســى وتدريــب 
الكــوادر ورفــع كفــاءة العنصــر 

البشــري، فأننــا ســنكون فــى 
ــان  ــا باالطمئن ــمح لن ــع يس وض

كبيــرة  بحصــة  االحتفــاظ  إلــى 
فــى الســوق. ولــن يكــون ذلــك علــى 

ــى  ــة الخدمــة ال باللجــوء إل حســاب نوعي
ــد  ــا بقواع ــليمة وإنم ــر س ــعرية غي ــات س منافس

أداء ســليمة. 

هــل خصخصــة مصــر للتأميــن الزالــت علــى جــدول 
األعمــال؟ ام هــذه الصفحــة طويــت؟ 

ــا  ــة تنتهجه ــد سياس ــم تع ــة ل ــة عام ــة بصف الخصخص
ــدول  ــى ج ــت عل ــى ليس ــى ه ــة وبالتال ــة المصري الحكوم
أعمــال مجموعــة مصــر القابضــة للتأميــن وال أى مجموعة 
ــو  ــا ه ــر. م ــى مص ــة ف ــة عامل ــركة حكومي ــرى أو ش أخ
علــى جــدول األعمــال بالنســبة للحكومــة المصريــة هــو 
الطروحــات فــى البورصــة المصريــة.  وهنــاك برنامــج 
ــى  ــوى عل ــة يحت ــة المصري ــه الحكوم ــات وضعت للطروح
أكثــر مــن 25 شــركة مــن ضمــن هــذه الشــركات شــركة 
الحيــاة.  لتأمينــات  مصــر  وشــركة  للتأميــن  مصــر 
موافقــة  علــى  حصلنــا  الــذى  المبدئــى  الهــدف 
هــو  عليــه  العموميــة  الجمعيــات 
 % إلــى30  تصــل  حصــة  طــرح 
فــى  الشــركتين  مــن  لــكل 
ــت  ــة. توقي ــة المصري البورص
ــى لجنــة  هــذا الطــرح يعــود إل
 . الحكوميــة.     الطروحــات 
هــذا  أن  الشــخصى  تقديــرى 
ــب العاجــل.  ــن يكــون فــى القري ل
قــد نــرى بــدء العمــل علــى تهيئــة 
الحيــاة  لتأمينــات  شــركة مصــر 
ــام  ــالل الع ــرح خ ــذا الط له
ــى  ــذى يعن ــر ال ــادم، االم الق

أنــه يمكــن أن
  تكون     
  الشركة 
مستعدة 
للطرح فى 

عام 2021 
وتليها بعد هذا شركة 

مصر للتأمين. 
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الدكتور
 أمحد عبد العزيز

كيــف تقيمــون تطــور التأميــن علــى الحيــاة فى مصــر فى الســنوات 
األخيــرة ونســبة النمــو مــع النســب المرتفعــة التــى نشــهدها منــذ 
ــى  ــة ف ــبة مرتفع ــذه النس ــل ه ــون أن تظ ــل تتوقع ــنوات؟ وه س

الســنوات القادمــة ؟
يعــد التأميــن فــى المطلــق أحــد القطاعــات اإلســتراتيجية التــى تســاهم 
فــى دفــع عجلــة االقتصــاد القومــى إلــى األمــام، ويعــد قطــاع التأمينــات 
ــى  ــات عل ــن. ويشــهد قطــاع التأمين ــواع التأمي ــاة مــن أهــم أن ــى الحي عل
ــى جانــب ســعى الشــركات  ــرة إل ــة األخي ــرة فــى اآلون ــاة طفــرة كبي الحي
ــاة  ــات الحي ــة فــى الســوق المصــرى ومنهــا شــركة مصــر لتأمين العامل
إلــى نشــر الوعــى التأمينــى فــى الســوق وجــذب قاعــدة عمــالء جديــدة 
إلــى جانــب العمــل علــى تبــادل الخبــرات مــع األســواق الخارجيــة لتعزيــز 

معــدالت نمــو القطــاع.
ــور  ــن التط ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــرًا م ــورًا كبي ــاع تط ــهد القط ــا يش كم
ــادة  ــة ممــا يســاهم فــى زي ــر المنتجــات التأميني التكنولوجــى فــى توفي
ــاط  ــع األقس ــركات ودف ــع الش ــم م ــهيل تعامله ــالء وتس ــدة العم قاع

ــة. التأميني
ــة ال  ــرة القادم ــى الفت ــو ف ــى النم ــاع ف ــتمر القط ــع أن يس ــن المتوق وم
ســيما مــع طــرح منتجــات وحلــول تأمينية جديــدة والتعــاون مــع البنوك 
مــن خــالل التأميــن البنكــى الــذى توفــره الشــركات لعمــالء البنــوك. هــذا 
إلــى جانــب دخــول العبيــن جــدد فــى الســوق ممــا ســيزيد مــن قاعــدة 
العمــالء ويغيــر طبيعــة المنافســة لظهــور العديــد مــن االبتــكارات فــى 

فتــرة زمنيــة قصيــرة.

ما أسباب طفرة التأمين على الحياة فى مصر؟
تلعــب التوعيــة بقطــاع التأمينــات علــى الحيــاة ومنتجاتهــا دورًا فعــااًل فى 
ــز نمــو القطــاع. كمــا تعمــل  جــذب قاعــدة عريضــة مــن العمــالء وتعزي
المنتجــات الجديــدة وتســهيل طــرق دفــع األقســاط، فضــاًل عــن دخــول 
صناعــة التأمينــات علــى الحيــاة عالــم التكنولوجيــا الرقميــة. وهــذا 
ــا بالفعــل  ــث انطلقن ــاة حي ــات الحي مــا يحــدث فــى شــركة مصــر لتأمين
وبدأنــا فــى التحــول الرقمــى مــن خــالل توفيــر وثائــق وحلــول تأمينيــة 
رقميــة إلــى جانــب إطــالق التطبيــق الخــاص بالشــركة ومــن المنتظــر أن 

تفتتــح الشــركة خــالل هــذا العــام مجموعــة مــن الفــروع الذكيــة.
كمــا يعمــل تغييــر جــداول الحيــاة - التــى أعدتهــا هيئــة الرقابــة الماليــة 
والتــى ســاهمت فــى حــدوث طفــرة فــى قطــاع تأمينــات الحيــاة – علــى 
مواكبــة التطــورات العلميــة الخاصــة بصحــة اإلنســان والتقــدم الطبــى 
فــى عــالج العديــد مــن األمــراض. ويعمــل هــذا علــى تزايــد نســب اإلقبــال 

علــى شــراء وثائــق تأمينــات الحيــاة فــى الســوق المصــري.

كيــف يمكــن علــى المســتوى الوطنــى المصــرى 
ــر التأميــن علــى الحيــاة؟ تطوي

التأميــن علــى الحيــاة قطــاع حيــوى حيــث يمثــل 
ــة.   ــة للدول ضلعــًا هامــًا فــى المنظومــة االقتصادي

حوار مع الدكتور أحمد عبد العزيز
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة
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والتأمينــات علــى الحيــاة تعمل 
علــى دعــم االقتصــاد المصرى 
والمواطنيــن مــن خــالل توفير 
العديــد مــن الحلــول والبرامــج 
معادلــة  لتحقيــق  التأمينيــة 
ــى  ــن عل ــاع التأمي ــر قط تطوي
الحيــاة وخدمــة الوطــن. ومــن 

ــة: ــول التأميني الحل
الشــمول  لمبــادرة  دعمــًا 
ــق تأميــن  ــر وثائ ــي، توفي المال
علــى الحيــاة متناهيــة الصغــر 
مثــل   Micro Life Insurance
وثيقــة »أمــان« التــى توفرهــا 
الشــركة إلــى جانب مســاعدة 
الشــركات الناشــئة مــن يييــي 
ــدد  ــى ع ــاهمة ف ــالل المس خ
المــال  رأس  صناديــق  مــن 
 Venture Capital االســتثمارى
لتمويــل الشــركات الناشــئة 
ودعــم الشــباب. وذلــك لدعــم 

ــي. ــمول المال ــادرة الش مب
المســاهمة مــع القطــاع ككك 
المصرفــى فــى تســهيل للمــم 
عمليــة اإلقــراض عــن ممممــم

طريــق التأميــن علــى أنــواع القــروض وبطاقــات االئتمــان 
.Credit Life Insurance ــالل ــن خ ــة م المختلف

تمكيــن المــرأة مــن خــالل توفيــر منتجــات خاصــة بالمــرأة 
مثــل وثيقــة »تســلم« التــى توفرهــا مصــر لتأمينــات الحياة 

لتحمــى كل الســيدات مــن أعبــاء األمــراض الخطيــرة.
كمــا أن التأمينــات علــى الحياة تســاهم فى تمكين الشــباب 
مــن خــالل مســاعدتهم علــى االدخــار بطــرق عمليــة مــن 
خــالل الحلــول التأمينيــة واالســتثمارية التــى توفرهــا لهــم 

مــن ســن 18 عامــًا.
ــن  ــاة والتأمي ــى الحي ــى عل ــن الجماع ــق التأمي ــر وثائ توفي
الطبــى علــى الموظفيــن وأســرهم؛ حيــث عنــد توافــر 
ــواء  ــات س ــركات والمؤسس ــى الش ــق ف ــذه الوثائ ــل ه مث
الحكوميــة أو القطــاع العــام أو الخاصــة يشــعر الموظفون 
باألمــان ويســاهم ذلــك فــى زيــادة اإلنتاجيــة والعمــل علــى 

ــاتهم. ــر مؤسس تطوي

ــى  ــا ه ــة؟ وم ــة المنافس ــم لمواجه ــى خطتك ــا ه م
المنتجــات الجديــدة لشــركة مصــر لتأمينــات الحيــاة؟ 
شــركة مصــر لتأمينــات الحيــاة هــى الشــركة الرائــدة فــى 
هــذا القطــاع منــذ عــام 1900. وتعمــل الشــركة حاليــًا 
علــى خطــة إعــادة هيكلــة شــاملة فــى إطــار خطــة 
الشــركة  بدأتهــا  التــى  واإلدارى  التطويرالتكنولوجــى 

بالفعــل خــالل الفتــرة الماضيــة.
وتشــهد شــركة مصــر لتأمينــات الحيــاة طفــرة كبيــرة 
ــن  ــاة م ــى الحي ــات عل ــي التأمين ــع مناح ــى جمي ــة ف وقوي
ــدة  ــات جدي ــر منتج ــابة وتوفي ــوادر الش ــب الك ــالل تدري خ

مثــل إحــدى الوثائــق األولــى مــن نوعهــا فــى الســوق 
ــا  ــا. كم ــى حينه ــا ف ــالن عنه ــيتم اإلع ــى س ــرى الت المص
تســعى مصــر لتأمينــات الحيــاة علــى مواكبــة التحــول 
التكنولوجــى والتطــور الــذى يشــهده القطــاع فــى جميــع 
أنحــاء العالــم حتــى يتســنى لهــا تنشــيط منتجــات التأمين 
ــدى األفــراد لقــدرة  ــى ل ــاة ورفــع الوعــى التأمين ــى الحي عل
وســائل التكنولوجيــا علــى الوصــول إلــى كافــة القطاعــات 

ــار. واألعم
ــا  ــادة اتفاقياته ــى زي ــاة عل ــات الحي ــر لتأمين ــل مص وتعم
ــول  ــى للوص ــن البنك ــات التأمي ــم منتج ــوك لتقدي ــع البن م
إلــى أكبــر قاعــدة مــن العمــالء حيــث قامــت بتوقيــع 
لتوفيــر  اإلجتماعــى  ناصــر  بنــك  مــع  اتفاقيــة مؤخــرًا 
منتجــات الشــركة لعمــالء البنــك. كمــا ســتقوم الشــركة 
ــة  ــوك العامل ــر البن ــد أكب ــع أح ــة م ــع اتفاقي ــًا بتوقي قريب
ــى  ــى ف ــن البنك ــز دور التأمي ــرى لتعزي ــوق المص ــى الس ف
خدمــة العمــالء والتيســير عليهــم ممــا ســيدعم تنافســية 

ــة. ــر والمنطق ــى مص ــركة ف الش
ــى  ــة ف ــا الذكي ــاح فروعن ــن افتت ــًا ع ــنعلن قريب ــذا وس ه
ــة فــى محافظــات مصــر ممــا  عــدد مــن المناطــق الحيوي
يســاهم فــى الوصــول إلــى قاعــدة أكبــر مــن العمــالء 
وتوفيــر الحلــول التأمينيــة بطريقــة أيســر علــى العمــالء.

وتوفــر شــركة مصــر لتأمينــات الحيــاة مجموعــة من 
الوثائــق المتميــزة لتلبــى كافــة احتياجــات 

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد 
ولهــا(  )لــه  تســلم  مثــل  المختلفــة 
ومصــر  ورعايــة  اســتثمار  ومصــر 
حمايــة  ومصــر  بــالس  اســتثمار 

معــاش. ومصــر  بــالس 

السوق المصرى



26

حصــة الشــركات التكافليــة ونســبة نمــو التكافــل بالمقارنــة مــع 
ــن التقليــدى التأمي
القيمة باأللف جنية

كمــا هــو واضــح مــن الجــدول أعــاله فقــد حقــق التأميــن التكافلــى معــدل 
ــا  ــن )2017 ـــــ 2018( بينم ــنتين معنيتي ــر س ــى اخ ــن 42 % ف ــد ع ــو يزي نم
ــى  ــى التوال ــا 36 % و23.9 % عل ــو قدره ــب نم ــارى نس ــن التج ــق التأمي حق

فــى هاتيــن الســنتين.
علــى الرغــم مــن أن التأميــن التكافلــى ينمــو بنســب أكبــر، اال ان حصتــه 
ــزد  ــم ت ــث ل ــارى، حي ــن التج ــة بالتأمي ــرة مقارن ــت صغي ــويقية مازال التس

ــة )2018(. ــنة معلن ــر س ــى آخ ــن 14 % ف ــوقية ع ــه الس حصت

أهــم المشــاكل التــى تعيــق تطــور صناعــة التأميــن التكافلــى فــى 
الســوق المصــرى

ــن ككل  ــة التأمي ــور صناع ــق تط ــى تعي ــاكل الت ــن المش ــر ع ــرف النظ بص
فــى مصــر، فاننــى أرى أن أهــم المشــاكل التــى تعيــق تطــور التأميــن 

ــى: ــة ه ــة خاص ــى بصف التكافل
- عــدم وجــود تشــريعات خاصــة بالتأميــن التكافلــى حيــث مــازال التأمين 
ــارى  ــن التج ــة للتأمي ــم الحاكم ــن والنظ ــس القواني ــل بنف ــى يعم التكافل

رغــم اإلختــالف الجوهــرى فيمــا بينهــم.
- عــدم وجــود الوعــى التأمينــى الكافــى بمفهــوم التأميــن التكافلــى، 
حيــث ال يــزال الجمهــور ينظــر اليــه علــى أنــه مجــرد تأميــن إســالمى غافــال 

ــان. ــكل النــاس مــن جميــع األدي ــح ل عــن أن مفهــوم التكافــل صال
- عــدم قــدرة شــركات التكافــل حتــى األن علــى إبتــكار تغطيــات جديــدة 
ــى،  ــن التكافل ــا التأمي ــح مزاي ــق وتوض ــة تتواف ــة فني بصياغ
حيــث مازالــت شــركات التكافــل تعمــل مــن خــالل نفــس 
التغطيــات والشــروط الفنيــة المعــدة فــى ســوق 

ــارى. ــن التج التأمي
يعملــون  الذيــن  التأميــن  معيــدى  عــدد  قلــة   -
بالمفهــوم  التكافلــى. يييييييييييييييييييييييييييــي

األستاذ أمحد مرسي

حوار مع األستاذ أحمد مرسي
رئيس مجلس اإلدارة و العضو املنتدب لشركة مصر للتأمني التكافلي

السوق المصرى

السنة
أقساط 
تكافلى

معدل نمو
حصة 
سوقية

أقساط 
تجارى

معدل نمو
حصة 
سوقية

2011-2012619243-% 10.245429672-% 89.86

2012-2013779264% 25.84% 11.276135467% 13.00% 88.73

2013-2014910868% 16.89% 12.146589425% 7.40% 87.86

2014-20151003249% 10.14% 12.437064969% 7.22% 87.57

2015-20161063545% 6.01% 11.927859438% 11.25% 88.08

2016-20171513185% 42.28% 12.3910699799% 36.14% 87.61

2017-20182163388% 42.97% 14.0313256781% 23.90% 85.97

87.63 %16.04 %12.378147936 %23.18 %1150392متوسط
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مقترحاتنا لحل تلك المشاكل
- ضــرورة وجــود تشــريعات منفصلــة تحكــم عمــل التأميــن 
ــر  ــل الخط ــس نق ــر ولي ــاركة الخط ــم مش ــذى يت ــى ال التكافل

كمــا هــو الحــال فــى التأميــن التجــارى.
ــدوات وورش  ــل الن ــى بعم ــن التكافل ــركات التأمي ــام ش - قي
العمــل الالزمــة لتوضيــح مفهــوم التأميــن التكافلــى ومــدى 

ــن التجــارى. اختالفــه وتوافقــه مــع التأمي
- تدريــب وســطاء التأميــن علــى أســاليب تســويق التأميــن 
التكافلــى نظــرا لحداثــة العمــل بــه فــى مصــر مقارنــة 

بالتأميــن التجــارى.
- توفيــر المنتجــات التأمينيــة المرنــة والمتعــددة التــى تفــى 
ــر(  ــى الصغ ــن متناه ــل )التأمي ــى الدخ ــات منخفض باحتياج
حتــى لــو لــم تحقــق فائــض فــى بعــض الحــاالت حيــث يمكــن 
تحميــل العجــز المالــى ـــــ إن وجــد ـــــ علــى منتجــات أخــرى 
تحقــق فائضــا، وذلــك للتأكيــد علــى الــدور الــذى يقــوم بــه 
ــاركة  ــل والمش ــيلة للتكاف ــه وس ــن ان ــى م ــن التكافل التأمي

ــاهمين. ــاح للمس ــق أرب ــس تحقي ــور ولي ــن الجمه بي

انجــازات شــركة مصــر للتأميــن التكافلــى منــذ إنطالقها 
ــام 2017 فى ع

- إســتطاعت الشــركة، بحمــد اهلل، تحقيــق معــدالت نمــو فــى 
ــة عملهــا فــى الســوق  ــاز رغــم حداث األقســاط بشــكل ممت

بمــا يعكــس ثقــة الجمهــور والوســطاء فــى الشــركة.
- رغــم حداثــة عمــل الشــركة فاننــا اســتطعنا حتــى اآلن 
توفيــر اكثــر مــن منتــج تأمينــى لجمهــور عمالئنــا، مــع التركيــز 
علــى توفيــر تغطيــات تأمينيــة لمحــدودى الدخــل فيمــا 
ــر. ــى الصغ ــن متناه ــخصية والتأمي ــوادث الش ــق بالح يتعل

- فــى ضــوء زيــادة أعمــال الشــركة وتأكيــدا علــى ثقــة 
ــو  ــى النم ــر ف ــرص أكب ــا ف ــا ولمنحه ــى أدائه ــاهمين ف المس
والتوســع، فقــد تــم، بحمــد اهلل، مضاعفــة رأس مال الشــركة 
ــى 120 مليــون جنيــة خــالل  ــا ال المدفــوع مــن ســتين مليون

ــرة. ــك الفت تل
- إســتطاعت الشــركة خــالل تلــك المــدة القصيــرة فتح ســتة 
فــروع لهــا فــى أنحــاء الجمهوريــة المختلفــة )اإلســكندرية ـــــ 

ـــ القاهــرة وصعيــد مصر(. الدلتــاـ 
- التأكيــد علــى المســئولية المجتمعيــة للشــركة مــن خــالل 

مخالفــة  تأمينيــة  عمليــات  ألى  قبولنــا  عــدم 
للشــريعة اإلســالمية أو تلــك المضــرة بالبيئة، 

كذلــك فــان سياســة التوظيــف تؤكــد علــى 
عــدم التمييــز ســواء مــن ناحيــة الجنــس أو 

ــذا  ــمانية، وه ــات الجس ــن أو االعاق الدي
مــا ســعينا بحمــد اهلل علــى تحقيقــه.

مــدى توافــق إنجــازات الشــركة 
مــع خطتــي المســتقبلية

ــس  ــل كرئي ــرفى بالعم ــرا لتش نظ
إنشــائها  بــدء  منــذ  للشــركة 
حتــى اآلن، فــان اإلنجــازات تتوافــق 

تمامــا مــع خطتــي المســتقبلية، 

وال يعنــى هــذا بــأى حــال أننــا وصلنــا الــى مــا نرجــوه 
ــرة  ــالل الفت ــه خ ــر لفعل ــا الكثي ــازال أمامن ــث م ــركة حي للش
المقبلــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدور المجتمعــى للشــركة، 

ــة: ــرة المقبل ــالل الفت ــى خ ــتهدف التال ــث نس حي
- التأكيــد علــى المفهــوم التكافلــى للشــركة مــن خــالل 
ــا  ــى يحتاجه ــطة الت ــى األنش ــتثمارات ال ــض اإلس ــه بع توجي
المجتمــع حتــى لــو كان العائــد ليــس كبيــرا، حيــث أننــا نــرى 
ضــرورة التــوازن مــا بيــن رغبــات المســاهمين فــى الحصــول 
علــى أكبــر عائــد والمســئولية المجتمعيــة للشــركة فــى 
المســاهمة فــى حــل مشــاكل الشــعب وتلبيــة إحتياجاتــه.

- العمــل بشــكل أكبــر فــى فتــح المزيــد مــن الفــروع خاصــة 
لتوفيــر  وذلــك  مصــر  وصعيــد  الريفيــة  المناطــق  فــى 
الدخــل  محــدودى  يحتاجهــا  التــى  التأمينيــة  التغطيــات 
وكذلــك لنشــر المزيــد مــن الوعــى التأمينــى لــدى الجمهــور 

ــق. ــك المناط ــى تل ف
ــتفادة  ــا واإلس ــع لدين ــوات التوزي ــر قن ــى تطوي ــل عل - العم
ــن  ــت والتأمي ــر االنترن ــع عب ــع والبي ــن التوزي ــر م ــكل أكب بش

ــى. البنك
- تطويــر منتجاتنــا بشــكل أكبــر بمــا يجعلهــا أكثــر بســاطة 

ووضوحــا وتوافقــا مــع مفهــوم التأميــن التكافلــى.

تصورنا لتطور صناعة التأمين فى مصر
ــو  ــدالت نم ــق مع ــر تحقي ــى مص ــن ف ــاع التأمي ــتطاع قط إس
كبيــرة خــالل الســنوات الماضية، وعلــى الرغم من المنافســة 
الشــديدة الموجــودة فــى الســوق حاليــا، إال أننــى أرى أن نمو 
هــذا النشــاط سيســتمر خــالل الســنوات القادمــة، إن شــاء 

اهلل، وذلــك فــى ضــوء األســباب التاليــة:
- االســتقرار السياســى واألمنــى الــذى تنعــم بــه مصــر 
حاليــا، بمــا ســينعكس علــى ثقــة المســتثمرين وضــخ مزيــد 

ــالد. ــى الب ــتثمارات ف ــن االس م
ــة  ــدالت عالي ــو بمع ــى النم ــرى عل ــاد المص ــدرة االقتص - ق
 % 5.7 خــالل الفتــرة الماضيــة حيــث حقــق معــدل نمــو 
ــم  ــن معظ ــه م ــة ل ــات اإليجابي ــرة والتوقع ــنة األخي ــى الس ف

ــو. ــن النم ــد م ــى مزي ــة ف ــة العالمي ــات اإلقتصادي الهيئ
- معــدل االختــراق الضعيــف للتأميــن فــى مصــر لــم يتجــاوز 
لمزيــد  االيجابيــة  التوقعــات  بمــا يعكــس   % 1 اآلن  حتــى 
ــرة  ــن خــالل الفت ــى منتجــات التأمي مــن الطلــب عل

ــة. القادم

التأميــن  صناعــة  لتطــور  تصورنــا 
مصــر فــى  التكافلــى 

أعتقد أن العوامل المؤثرة على 
تطور صناعة التأمين ككل 

سوف تؤثر كذلك على 
التأمين وتدفعه 

الى معدالت 
نمو كبيرة 
فى الفترة 

القادمة.

السوق المصرى
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األستاذ مؤمن خمتار

ما هى أولوياتكم فى المرحلة المقبله لشركة مصر للتأمين؟ 
ــروع  ــذ مش ــن تنفي ــاء م ــرى ، اإلنته ــر البش ــر العنص ــام بتطوي اإلهتم
ــى  ــر المؤسس ــج التطوي ــذ برنام ــن تنفي ــاء م ــى ، اإلنته ــول الرقم التح
ــن  ــركة م ــة الش ــة محفظ ــكل التنظيمي ومراجع ــكيل الهي ــادة تش وإع

ــة المســتدامة  ــز علــى الربحي المخاطــر والتركي

كيــف ســتتعاملون مــع األســعار التنافســية داخــل الســوق ؛ ومــا 
ــن  ــن م ــر للتأمي ــركة مص ــة ش ــى حص ــاظ عل ــم للحف ــى خطتك ه

ــوق ؟ الس
نســعى دائمــًا للحفــاظ علــى حصــة شــركة مصــر للتأمين من الســوق 

لكــن دون اإلنجــراف للمنافســة الضــارة وال الدخــول فى حرب أســعار 
بــل بتطويــر أســاليب عملنا وطــرح منتجــات تأمينيــة جديدة وتطويــر 

عالقاتنــا بالقنــوات التســويقية المختلفــة

  ســد الفجــوة التأمينيــة هــى واحــدة مــن أكثــر المشــكالت الهامــة 
التــى تواجــه الــدول الناميــة ؛ مــا هــى خطــة مصــر للتأميــن 

للمســاهمة فــى حــل هــذه المشــكلة ؟
ــة  ــوة التأميني ــف بالفج ــى والتعري ــى التأمين ــادة الوع ــى زي ــل عل العم
ــى  ــى الفــرد بصفــة خاصــة وعل ــى عل ومــدى خطورتهــا وأثرهــا المال
المجتمــع بصفــة عامــة والحــث علــى توســيع قاعــدة الشــمول المالــى 
لتقليــص تلــك الفجــوة قــدر اإلمــكان وذلــك عــن طريــق تقديــم حلــول 

ــة ــة بســيطة وبتكلفــة معقول تأميني

ما هى رؤيتكم على المدى البعيد لدور شركة مصر للتأمين ؟ 
ــح  ــد أن تصب ــدى البعي ــى الم ــن ف ــر للتأمي ــركة مص ــدور ش ــا ل رؤيتن
عمالءنــا  التأمينية لحمايــة  الحلــول  إبتــكار  فــى  الرائــدة  الشــركة 
مقرونــة بتقديــم منظومة متكاملــة مــن الخدمــات المتميــزة والقيــام 

ــات. ــل الممارس ــًا ألفض ــل وفق بالعم

حوار مع  األستاذ مؤمن مختار 
رئيس مجلس ادارة مصر للتأمني

السوق المصرى





30

السوق المصرى

Presentation by Presentation by 

Azza GaberAzza Gaber

Deputy ExecutiveDeputy Executive

DirectorDirector



31

السوق المصرى



32

السوق المصرى



33

السوق المصرى



34

السوق المصرى



35

السوق المصرى



36

السوق المصرى



37



38

ملخص
بــدأ اإلهتمــام بالكــوارث الطبيعيــة منــذ العــام 1989م علــى مســتوى الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة  عندمــا واجــه العــام إزديــاد وتواتــر الكــوارث الطبيعيــة 
وعملــت األمــم المتحــدة علــى الحــد مــن الكــوارث بإنشــاء إطــار العقــد الدولــى 
للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة ) 1990 –  2000(، ثــم اســتراتيجية يوكوهامــا )مــن 
ــًا(.1994م، ثــم اإلســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث  أجــل عالــم أكثــر أمان
ISDR  التــى تــم اعتمادهــا فــى عــام 2000م وهــى اإلطــار اإلســتراتيجى لتنســيق 
ــن  ــة ع ــائر الناجم ــى الخس ــرى ف ــل جوه ــى تقلي ــل إل ــركاء للتوص ــود الش جه
الكــوارث، ثــم إعــالن إطــار عمــل هيوغــو )HFA( )لبنــاء قــدرات األمــم والمجتمعات 
علــى مجابهــة الكــوارث( فــي18 –22  كانــون الثانــى / ينايــر 2005  كوبــى – اليابان 
ــة االداه  ــو بمثاب ــل هيوغ ــار عم ــر إط ــنوات)2005-2015( ويعتب ــر س ــدة عش لم
ــد  ــة للح ــتراتيجية الدولي ــذ اإلس ــى لتنفي ــى العالم ــج العمل ــية والبرنام االساس

مــن مخاطــر الكــوارث.
ثــم أنشــئ المنتــدى العالمــى فــى العــام 2006م بقــرار مــن الجمعية العامــة لألمم 
المتحــدة، أطلــق المنتــدى العالمــى فــى العــام 2007م ويعقــد مــرة كل ســنتين، 
عقــد فــى العــام- 2009 - 2011 – 2013  جميعهــا كانــت فــى جنيــف ولــم تعقــد 
دورة 2015 فقــد شــهد هــذا العــام مؤتمــر األمــم المتحــدة العالمــى الثالــث للحــد 
مــن مخاطــر الكــوارث، ســنداى – اليابــان، وييســر المنتــدى العالمــى ســبل الحــوار 
ــر  ــى وغي ــد الحكوم ــى الصعي ــة عل ــاب المصلح ــع أصح ــن جمي ــادل اآلراء بي وتب
الحكومــى وكذلــك حــوار رفيــع المســتوى يجمــع كبــار المســؤولين الحكومييــن 
بمــا فــى ذلــك رؤســاء الــدول والحكومــات، الــوزراء، والعُمــد، البرلمانييــن، القادة 
ــرز  ــدم المحُ ــة التق ــي، لمناقش ــى والمدن ــع العلم ــاص، المجتم ــاع الخ ــن القط م

والجهــود التــى تبذلهــا الــدول للحــد مــن مخاطــر الكــوارث.
وجــاء إطــار عمــل ســنداى للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2015 – 2030 وهــو اتفــاق 
ــالل  ــاده خ ــم اعتم ــا، ت ــر عام ــة عش ــه خمس ــزم مدت ــر مل ــى وغي ــى تطوع عالم
مؤتمــر األمــم المتحــدة العالمــى الثالــث للحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــى ســنداى 
- اليابــان فــى  18مــارس، ويعــد إطــار ســنداى إطــارًا مبتكــرًا فــى تحولــه الواضــح 

مــن إدارة الكــوارث الــى إدارة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث.
ــوارث،  ــر الك ــن مخاط ــد م ــى للح ــدى العالم ــة للمنت ــدورة الخامس ــت ال ــم كان ث
ــى  ــو 2017م، وه ــن 22-26 أيار/ماي ــرة م ــالل الفت ــد خ ــيك، عق ــون – المكس كانك
ــرا،  ــف – سويس ــارج جني ــى خ ــدى العالم ــا المنت ــد فيه ــى يعق ــى الت ــرة األول الم
 ،)GP2019(ــوارث ــر الك ــن مخاط ــد م ــى للح ــدى العالم ــة للمنت ــدورة السادس ال

ــرا. ــف – سويس جني
 وأخيــرًا الــدورة السادســة للمنتــدى العالمــى للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
)GP2019(، جنيــف – سويســرا، عقــد خــالل الفتــرة مــن 13-17 أيار/مايــو 2019م، 
ــتدامة  ــات مس ــاء مجتمع ــو بن ــود: نح ــى الصم ــدرة عل ــار الق ــعار )ثم ــت ش تح

ــع(.  ــاملة للجمي وش
ــع  ــه م ــوارث، إال أن ــر الك ــن مخاط ــد م ــورات الح ــى تط ــا يل ــذا م ه
إنتهــاء مؤتمــر المنــاخ األخيــر  )COP 25( فــى مدريــد  ديســمبر 
2019م، وفشــل المشــاركون فــى التوصــل إلتفــاق حــول 
محــاوره األساســية وعــدم التوصــل لتحقيــق إتفــاق باريــس 
وهــدف 1.5 درجــة مئويــة بــأن نســعى النخفــاض االنبعاثات 
العالميــة بنســبة 7.6 % ســنويا، فــإن زيــادة اإلنبعاثــات تزيــد 

التطور العاملى للحد من مخاطر الكوارث
استشارى احلد من خماطر الكوارث  املركز االقليمى االستشارى  لبحوث البيئة واحلد من خماطر 
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مــن صعوبــة معالجــة حالــة الطــوارئ المناخيــة ممــا 
يــؤدى إلــى المزيــد مــن الظواهــر المناخيــة المتطرفــة 
ومزيــد مــن الخســائر اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والبيئيــة 

ــا. وغيره
فنحــن فــى حاجــة إلتخــاد إجــراءات عاجلــة وحاســمة للحد 
مــن تغيــر المنــاخ، فــاذا اســتمر الحــال فــى عــدم التوصــل 
إلتفــاق حــول إتفاقيــة المنــاخ فأعتقــد ســتكون األمــور فــى 

العــام 2030م فــى وضــع خــارج ســيطرة االنســان.

التطور العالمى للحد من مخاطر الكوارث )2019-1989(
¿ قــررت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــى قرارهــا رقــم 
)42/169( بتاريــخ 11 كانــون األول/ ديســمبر1987م بعــد 
ــا  ــة وحدته ــوارث الطبيعي ــر الك ــاد وتوات ــت إزدي أن واجه
فــى شــتى أنحــاء العالــم فــى أواخــر الثمانينــات مــن القــرن 
العشــرين أن تســمى التســعينات مــن القــرن العشــرين 
عقــد يولــى فيــه المجتمــع الدولــى برعايــة األمــم المتحــدة 
إهتمامــًا خاصــًا بتعزيــز التعــاون الدولــى فــى ميــدان الحــد 

مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.
ــراءات  ــق اإلج ــن طري ــد ع ــى الح ــى إل ــد الدول ــدف العق ¿ ه
ــا  ــة مم ــدان النامي ــى البل ــيما ف ــرة الس ــة المتضاف الدولي
بالممتلــكات  وأضــرار  األرواح  فــى  خســائر  مــن  يقــع 
وإختــالل إجتماعــى وإقتصــادى نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة 
مــن قبيــل الــزالزل، العواصــف، الزوابــع، األعاصيــر المدارية، 
ــات،  الدواميــة، اإلســتوائية، واألمــواج الســنامية، الفيضان
االنهيــارات األرضيــة، فــوران البراكيــن، حرائــق البــرارى 
وغيرهــا مــن النوائــب الطبيعيــة المنشــأ مــن قبيــل غــزوات 

ــراد. ــادب والج الجن
¿ عمــاًل بقــرار الجمعيــة العامــة عيــن األميــن العــام فريــق 
التخصصــات  مختلــف  مــن  متخصــص  دولــى  خبــراء 
ــف  ــوارث وتخفي ــاء الك ــة بإتق ــة المتصل ــة والتقني العلمي
أثرهــا لمســاعدته فــى إعــداد إطــار عمــل وتعييــن المجاالت 
التــي تحظــى باألولويــة فــى تطبيــق مــا هــو موجــود مــن 

ــات. ــم التوصي ــة وتقدي ــد الفجــوات القائم ــارف وتحدي مع
¿ أعلنــت الجمعيــة العامة فــى قرارهــا )44/236( إطار العمل 
الدولــى للعقــد الدولــى للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، كما 
وضعــت برنامــج عمــل لمــدة عشــر ســنوات، بــدأ العمــل 

بــه فــى  01 ينايــر 1990 ويتمحــور حــول:
- تحســين قــدرة كل بلــد علــى تخفيــف آثــار الكــوارث 
الطبيعيــة ومســاعدة البلــدان الناميــة وإنشــاء نظــم 
ــوارث. ــة الك ــى مقاوم ــادرة عل ــاكل ق ــر وهي ــذار المبك لألن

- إســتنباط مبــادئ توجيهيــة وإســتراتيجيات لتطبيــق 
المعــارف العلميــة والتكنولوجيــة مــع مراعــاة التنــوع 

الثقافــى واإلقتصــادى بيــن الــدول.
- تعزيــز المســاعى العلميــة والهندســية لتقليــل الخســائر 

فــى األرواح والممتلــكات.
ــم  ــة لتقيي ــر الالزم ــة بالتدابي ــات المتعلق ــر المعلوم - نش

ــا. ــؤ به ــوارث والتنب الك
- وضــع التدابيــر لتقييــم الكــوارث والتنبــؤ بهــا ونقــل 

التكنولوجيــا.
• حــدد إطــار العمــل الدولــى تدابيــر السياســة العامــة 
ودعيــت  الوطنــى  الصعيــد  علــى  إتخاذهــا  الواجــب 
المؤسســات العلميــة والتكنولوجيــة والماليــة بمــا فيهــا 
الصناعيــة  والشــركات  التأميــن  وشــركات  المصــارف 
ــة للمشــاركة فــى  ــر الحكومي وغيرهــا مــن المنظمــات غي

ــد. ــج العق ــم برام دع
• تــم إنشــاء لجنــة علميــة مؤلفــة مــن خمســة وعشــرين 
ــة  ــدت اللجن ــم وأعتم ــع حكوماته ــاور م ــد التش ــرًا بع خبي
ثالثــة أهــداف فــى دورتهــا اإلفتتاحيــة مكملــة لهــدف 

ــه.  ــد وغايات العق
ــداف  ــك األه ــة تل ــة العام ــدت الجمعي • أي

)46/149( وبذلــك تعيــن  فــى قرارهــا 
علــى جميــع البلــدان بحلول عــام 2000 
وكجــزء مــن خطتهــا لتحقيــق التنميــة 

المســتدامة بتحقيــق مــا يلــي:
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أ - تقييمــات وطنيــة شــاملة تدمــج فــى خطتهــا اإلنمائيــة 
وتبيــن المخاطــر الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة.

ب - تدابيــر عمليــة لتخفيــف آثــار الكــوارث علــى الصعيديــن 
الوطنــى والمحلــى وتوعيــة المجتمــع المحلــى بها.

ج - اإلســتفادة مــن شــبكات اإلنــذار المبكــر العالميــة، 
والمحليــة. اإلقليميــة 

• تــم إنشــاء أمانــة للعقــد الدولــى بمكتــب األمــم المتحــدة 
فــى جنيــف لتقديــم الدعــم الفنــى والتنســيق اليومــى 
ألنشــطة العقــد، وأثــر إعتمــاد قــرار الجمعيــة العامــة 
ــمبر 1991م  ــون األول/ ديس ــى 19 كان ــؤرخ ف )46/182( الم
بإعتمــاد نهــج متكامــل إلدارة الكــوارث وإيجــاد وقايــة 
ثقافــة عالميــة، خضــع تنفيــذ العقــد لســلطة وكيــل 
األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية، وتعمــل أمانــة العقــد 
ضمــن هــذه الصالحيــة اإلنســانية فــى تعــاون وثيــق مــع 
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــى كل مــن نيويــورك 

ــف. وجني
• تــم إنشــاء صنــدوق اســتئمانى للعقــد تحــت إدارة األمين 
العــام وتلقــى تبرعــات مــن مختلــف الــدول منهــا الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، اليابــان التــى قدمــت منفــردة 38.5 % 
مــن إجمالــى الدعــم، ألمانيــا، المملكــة المتحــدة، الســويد 

ويطاليــا.
العقد الدولى للحد من الكوارث الطبيعية ) 1990 –   2000(

أنشــئ العقــد فــى المقــام األول لتعزيــر الحــد مــن الكــوارث 
علــى الصعيــد المحلــي، الوطنــي، اإلقليمــى والدولــي، 
وتمثــل دور العقــد فــى تعزيــز مفهــوم الحــد مــن الكــوارث 
تخفيــف  يســتهدف  إســتراتيجى  كمبــدأ  الطبيعيــة 
الخســائر فــى األرواح والممتلــكات واإلختــالل اإلجتماعــى 

ــة. ــوارث الطبيعي ــن الك ــم ع ــادى الناج واإلقتص
وأثــر إنشــاء العقــد عرفــت منظومــة األمــم المتحــدة الحــد 
مــن الكــوارث الطبيعيــة ضمــن اإلســتراتيجية الداعمــة 
المحليــة  المجتمعــات  بإشــراك  المســتدامة  للتنميــة 
المعرضــة للمخاطــر فــى إدارة واعيــة للمخاطــر الطبيعيــة.

ومن الميادين التى تمت تغطيتها:
للمخاطــر  أفضــل   فهــم  لتحقيــق  بحثيــة  أنشــطة   - أ 

. لطبيعيــة ا
ونقــل  والتكنولوجيــا  العلميــة  المعرفــة  تطبيــق   - ب 

الخبــرات.
المســتوطنات  مرونــة  لتعزيــز  هيكليــة  تدابيــر   - ج 

. ية لبشــر ا
د -  برامج إعالمية تتعلق بالمخاطر الطبيعية.

هـــ - تقريــر التــزام فى السياســة العامــة وإعتماد التشــريع 
الصلة. ذى 

دمج الكوارث فى التخطيط الوطني.
ز - إتخاذ تدابير للتخطيط )إستغالل األراضي(.

مركزيــة  ال  لتحقيــق  تدابيــر  إتخــاذ   - حـــ 
والميزانيــة  التنفيذيــة  المســؤوليات 

لداعمــة. ا

المعنــي  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر 
بالبيئــة والتنميــة فــى 03 –14  حزيران 

1992م يونيــو   /
ــة  ــة والتنمي ــي بالبيئ ــدة المعن ــم المتح ــر األم ــد مؤتم عق
فــي03 –14  حزيــران / يونيــو 1992م بالبرازيــل، ريــو دى 
جانيــرو وأكــد إعــالن ريــو فــى المبــدأ )18( بــأن تقــوم الدول 
بإخطــار الــدول اآلخــرى علــى الفــور بــأى كــوارث طبيعية أو 
غيرهــا مــن حــاالت الطــوارئ، وشــدد علــى ضــرورة قيــام 
ــة بالكــوارث  ــدول المنكوب ــى بمســاعدة ال المجتمــع الدول

الطبيعيــة.
• 23 كانــون األول / ديســمبر 1993م أصــدرت الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة القــرار رقــم )188/48 ( ومــن ضمنــه 

زيــادة الوعــى بأهميــة سياســات الحــد مــن الكــوارث.
• استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمانا،1994م

ــا   ــى قراره ــة ف ــة العام ــدت الجمعي ــام 1994م أي ــى الع • ف
)46/149( توصيــة اللجنــة العلميــة والتقنيــة بعقــد مؤتمــر 
عالمــى للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة إلســتعراض العقــد 

الدولــى فــى منتصــف المــدة.
مدينــة  فــى  المؤتمــر  اليابــان  حكومــة  أســتضافت   •
ــو 1994م،  ــار/ ماي ــن 23 - 27 أي ــرة م ــالل الفت ــا خ يوكوهام
ــن 149  ــر م ــن أكث ــاءوا م ــترك ج ــر 2000 مش ــم المؤتم ض
دولــة عضــو ومنظومــة األمــم المتحــدة وجميــع الشــركاء 
ذات الصلــة فــى إطــار عمــل العقــد الدولــى للحــد مــن 

ــر: ــر المؤتم ــة، وأق ــوارث الطبيعي الك
االقتصاديــة  الخســائر  لحجــم  الســريع  باألرتفــاع   -

الطبيعيــة. الكــوارث  عــن  الناجمــة  والبشــرية 
- وأنــه ال يمكــن تحقيــق النمــو اإلقتصــادى المســتدام 
مــن  للحــد  تدابيــر  إتخــاذ  دون  المســتدامة  والتنميــة 
الخســائر الناجمــة عــن الكــوارث وأن هنــاك روابــط وثيقــة 

ــة. ــردى البيئ ــوارث وت ــن الك ــة بي ــائر الناجم ــن الخس بي
• وتــم إســتعراض التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق األهــداف 
الموضوعــة مــن الكــوارث التــى يتعيــن علــى كل بلــد 

بلوغهــا بحلــول عــام 2000.
ــم  ــى ت ــد الدول ــدة العق ــف م ــة إلســتعراض منتص • ونتيج
ــن  ــزءا م ــة ج ــوارث الطبيعي ــن الك ــد م ــوم الح ــز مفه تعزي
ــة  ــدة الداعمــة للتنمي ــة األمــم المتح إســتراتيجية منظوم
ــة وتحقيــق االدارة  ــة المــوارد الطبيعي المســتدامة وحماي

ــليمة. ــة الس البيئي
ــتراتيجية  ــا وإس ــالة يوكوهام ــن رس ــر ع ــفر المؤتم • وأس
ــالمة  ــن الس ــد م ــق المزي ــا لتحقي ــل يوكوهام ــة عم وخط
فــى العالــم باإلضافــة للمبــادئ التوجيهيــة إلتقــاء الكوارث 

الطبيعيــة والتأهــب لهــا وتخفيــف حدتهــا.
• كمــا أكــد مؤتمــر يوكوهامــا بشــدة علــى الصــالت بيــن 

ــتدامة. ــة المس ــوارث والتنمي الك
ــى  ــًا ف ــًا ومنعطف ــًا هام ــا حدث ــر يوكوهام ــكل مؤتم • ش
ــي، وتــم إدخــال إســتراتيجيات  عمليــة تنفيــذ العقــد الدول
الدولــي، وكانــت  العقــد  الثانــى مــن  للنصــف  جديــدة 
ــم  ــل عال ــن أج ــل م ــة العم ــا وخط ــتراتيجية يوكوهام إس

ــا: ــاء فيه ــًا وج ــر أمان أكث
أ - التركيز على العلوم اإلجتماعية.

مؤتمــر  )بعــد  العامــة  السياســات  علــى  التركيــز   - ب 
تشــريعات  البلــدان  مــن  كثيــر  اعتمــدت  يوكوهامــا 

البحوث
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الكــوارث  مــن  للحــد  جديــدة  وطنيــة  وإســتراتيجيات 
. ) لطبيعيــة ا

لتبــادل  إقليميــة  ودون  إقليميــة  نهــوج  وضــع   - جـــ 
التقنــي. والتعــاون  المعلومــات 

د - التحــول مــن التأهــب لحــاالت الطــوارئ إلــى الحــد مــن 
القابليــة مــن التأثــر ومــن المخاطــر.

هـــ - التأكيــد علــى التطبيــق الفعلــى للعلــم والتكنولوجيــا 
فــى الحــد مــن الكــوارث.

ــى للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة فــى  أطلــق العقــد الدول
 1999  – 1998 1997م  خطــة عمــل للفتــرة مــن  نهايــة 
لتكــون إطــار اســتراتيجيًا لمتابعــة مؤتمــر يوكوهامــا 

ــوارث. ــن الك ــد م ــتقبل الح ــة لمس ــداد رؤي واع
  ISDR الكــوارث  مــن  للحــد  الدوليــة  اإلســتراتيجية 
أنشــأتها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــى العــام 
ــرار  ــب الق ــين بموج ــة والخمس ــا الرابع ــى دورته 1999م ف
)56/195(،أعتمدتهــا الــدول األعضــاء فــى األمــم المتحــدة 
لتنســيق  2000  وهــى اإلطــار اإلســتراتيجى  فــي عــام 
فــى  تقليــل جوهــرى  إلــى  للتوصــل  الشــركاء  جهــود 
الخســائر الناجمــة عــن الكــوارث وتهــدف إلــى بنــاء قــدرات 
األمــم والمجتمعــات لمواجهــة الكــوارث كشــرط أساســى 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
 )HFA( إعالن إطار عمل هيوغو

عقــد المؤتمــر العالمــى الثانــى المعنــي بالحــد مــن أخطــار 
الكــوارث فــي18 –22  كانــون الثانــى / ينايــر 2005  كوبــى – 
اليابــان، وتــم إعــالن إطــار عمــل هيوغــو )HFA( وهــو عبــارة 
عــن خطــة علــى مــدار عشــر ســنوات أعتمدتهــا 168 دولــة 
ــم  ــة لألم ــة العام ــطة الجمعي ــه بواس ــق علي ــم التصدي وت

المتحــدة بموجــب القــرار رقــم )195/60(. 
األمــم  قــدرات  لبنــاء  هيوغــو  عمــل  إطــار  يهــدف 
والمجتمعــات علــى مجابهــة الكــوارث للحــد مــن خســائرها 
بمثابــة  هيوغــو  عمــل  إطــار  ويعتبــر   ،2015 بحلــول 
لتنفيــذ  العالمــى  العملــى  والبرنامــج  األساســية  األداه 
الكــوارث. مخاطــر  مــن  للحــد  الدوليــة  اإلســتراتيجية 

 النتائــج المتوقعــة: الحــد بشــكل كبيــر مــن الخســائر 
الناجمــة عن الكــوارث فــى األرواح والممتلــكات اإلجتماعية 

ــدول. ــة وال ــات المحلي ــة للمجتمع ــة والبيئي واالقتصادي
يحدد إطار عمل هيوغو خمسة أولويات للعمل:
1 - جعل الحد من مخاطر الكوارث من األولويات.

2 - تحديد المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
3 - تعزيز التفاهم ورفع التوعية.

4 - الحد من المخاطر.
5 - التأهب واالستعداد للعمل. 

• أبــرز إطــار عمــل هيوغــو اإلنــذار المبكــر بإعتبــاره واحــدًا 
مــن العناصــر الرئيســية للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وقــد 
تــم التأكيــد علــى أهميــة اإلنــذار المبكــر فــى مختلــف 
قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بإعتبــاره عنصــرًا 
ــى  ــد عل ــم التأكي ــا ت ــوارث، كم ــن الك ــد م ــى الح ــمًا ف حاس
أهميــة اإلنــذار المبكــر للحــد مــن الكــوارث بشــكل متكــرر 

ــة الرئيســية. فــى جــداول األعمــال الدولي
البلــدان  بعــض  أن  الــى  الموثقــة  المعلومــات  تشــير   •

والجهــات االخــرى صاحبــة المصلحــة أحــرزت تقدمــًا فــى 
ــو. ــل هيوغ ــار عم ــاد إط ــذ إعتم ــوارث من ــن الك ــد م الح

• إال أن النتائــج اإلقتصاديــة للكــوارث الطبيعيــة أســتمرت 
فــى اإلرتفــاع، فعلــى مــدار ثــالث ســنوات متتاليــة، كلفــت 
المخاطــر الطبيعيــة العالــم أكثــر مــن100  مليــار دوالر 
مــارس  فــى  وذلــك بحســب  البيانات الصادرة  ســنويًا، 
ــوارث  ــن الك ــة ع ــة الناجم ــاث األوبئ ــز أبح ــن مرك 2013 ع

ــه.  ــرًا ل ــل مق ــن بروكس ــذ م ــذى يتخ ال
• و ظلــت الكــوارث تحــدث خســائر فادحــة، فقــد لقــى 
أكثــر مــن 700000 شــخص حتفهــم وأصيــب أكثــر مــن 1.4  
ــخص وزادت  ــون ش ــو 23 ملي ــرد نح ــخص وتش ــون ش ملي

ــون دوالر.  ــى 1.3 ترلي ــة عل ــة الكلي ــائر اإلقتصادي الخس
• وشــهدت الفتــرة مــن 2008 – 2012 تشــرد  144 مليــون 
شــخص مــن جــراء الكــوارث التــى تــزداد ويتفاقــم الكثيــر 
منهــا بفعــل تغيــر المنــاخ ممــا يــؤدى إلــى مخاطــر جديــدة 
وزيــادة فــى الخســائر وآثــار إقتصاديــة، إجتماعيــة، صحية، 
ثقافيــة، وبيئيــة كبيــرة خاصــة فــى البلــدان الناميــة، ممــا 

يــؤدى إلــى إعاقــة أى تقــدم نحــو التنميــة المســتدامة.
ــط  ــوارث والتخطي ــار الك ــتباق أخط ــن إس ــد م ــكان الب • ف
لهــا والحــد منهــا مــن أجــل حمايــة النــاس والمجتمعــات 
ــى  ــم الثقاف ــم وتراثه ــم وصحته ــادر رزقه ــدان ومص والبل
ونظمهــم  واإلقتصاديــة  اإلجتماعيــة  وممتلكاتهــم 
اإليكولوجيــة بمزيــد مــن الفعاليــة وتعزيــز قدرتهــم علــى 

ــار. ــك األخط ــة تل مواجه
المنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث

ــى  ــوارث عل ــر الك ــن مخاط ــد م ــى للح ــدى العالم إن المنت
النحــو الــذى أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
هــو المنبــر والمحفــل الرئيســى علــى المســتوى العالمــى 
ــراكات  ــور الش ــيق وتط ــتراتيجية والتنس ــورة اإلس للمش
الصكــوك  تنفيــذ  فــى  المُحــرز  التقــدم  وإســتعراض 

الدوليــة بشــأن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث.
بقــرار  2006م  العــام  فــى  العالمــى  المنتــدى  أنشــئ   •
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )61/198( ويمثــل التجمع 
األول فــى العالــم ألصحــاب المصلحــة الذين تعهــدوا بالحد 
ــاء قــدرات األمــم والمجتمعــات  مــن مخاطــر الكــوارث وبن

ــى الصمــود أمــام الكــوارث. عل
ــادل اآلراء  ــوار وتب ــبل الح ــى س ــدى العالم ــر المنت • وييس
بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة علــى الصعيــد الحكومــى 
ــع  ــتوى يجم ــع المس ــوار رفي ــك ح ــى وكذل ــر الحكوم وغي
كبــار المســؤولين الحكومييــن بمــا فــى ذلــك رؤســاء 
الــدول والحكومــات، الــوزراء، والعُمــد، البرلمانييــن، القــادة 

ــي. ــى والمدن ــع العلم ــاص، المجتم ــاع الخ ــن القط م
• كمــا اشــرنا ســابقًا علــى ان المنتــدى العالمــى اطلــق فــى 

العــام 2007م ويعقــد مــرة كل ســنتين.

العالمــى  للمنتــدى  األولــى  الــدورة 
ــف –  ــوارث، جني ــار الك ــن أخط ــد م للح

ا  يســر سو
عقــد خــالل الفتــرة مــن 5 – 7  حزيــران/ 
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يونيــو 2007م وتنــاول تحديــات وفــرص الحــد مــن أخطــار 
ــار  ــج أخط ــة ودم ــة وطني ــا كأولوي ــد منه ــوارث، والح الك
ــذ  ــم تنفي ــات وتقيي ــال القطاع ــدول أعم ــى ج ــوارث ف الك

إطــار عمــل هيوغــو. 
الثانيــة للمنتــدى العالمــى للحــد مــن أخطــار  الــدورة 

سويســرا جنيــف-  الكــوارث، 
ــم  ــو 2009، ت ــن 16-19 حزيران/يوني ــرة م ــالل الفت ــد خ عق
ــوارث،  ــار الك ــن أخط ــد م ــى الح ــرز ف ــدم المُح ــم التق تقيي
زيــادة اإلســتثمارات وتقليــل أخطــار الكــوارث فــى المنــاخ 
لمفاوضــات  الدولــى  المجتمــع  وإســتعدادات  المتغيــر 
تغيــر المنــاخ التــى ســتعقد فــى كوبنهاجــن كانــون األول/

ديســمبر 2009م، باإلضافــة لمراجعــة منتصــف المــدة 
ــو. ــل هيوغ ــار عم ــة بإط الخاص

للحــد مــن أخطــار  العالمــى  للمنتــدى  الثالثــة  الــدورة 
سويســرا جنيــف-  الكــوارث 

عقــد خــالل الفتــرة مــن 08-13 أيار/مايــو 2011 تحت شــعار 
)أســتثمر اليــوم لغــد أكثــر أمانــًا( بنــى المؤتمــر أعمالــه على 
نتائــج وتوصيــات الــدورة الثانيــة 2009، تقييــم التقريــر 
العالمــى للحــد مــن أخطــار الكــوارث والتنســيق والتــآزر مــع 

جــداول األعمــال الدوليــة الخاصــة بتغيــر المنــاخ.
ــى  ــة المســتدامة ف ــدة للتنمي ــم المتح ــر األم ــد مؤتم • عق
ــتقبل  ــة )المس ــة المعنون ــة الختامي ــارت الوثيق 2012 وأش
الــذى نصبــو إليــه( إلــى تنــاول مســألتى الحــد مــن أخطــار 
ــرار  ــوارث، الق ــة الك ــى مواجه ــدرة عل ــاء الق ــوارث وبن الك

.)66/288(
الــدورة الرابعــة للمنتــدى العالمــى للحــد مــن أخطــار 

سويســرا جنيــف-  الكــوارث، 
2013 تمــت  آيار/مايــو   23-19 الفتــرة مــن   عقــد خــالل 
علــى  وشــجع  هيوغــو  عمــل  إطــار  موقــف  مراجعــة 
ــة  ــات الخاص ــدم المنهجي ــات وق ــى المعلوم ــاركة ف المش
المتعلقــة بالتحليــل االقتصــادى للحــد مــن أخطــار الكوارث.

إطار عمل سنداى للحد من مخاطر الكوارث 2015 – 2030
ــه خمســة  ــزم مدت ــر مل • هــو اتفــاق عالمــى طوعــى وغي
ــدة  ــم المتح ــر األم ــالل مؤتم ــاده خ ــم اعتم ــا، ت ــر عام عش
العالمــى الثالــث للحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــى ســنداى 
- اليابــان فــى  18مــارس 2015م وأقرتــه الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة مــن خــالل القــرار )69/283( فــى 03 يونيــو 

2015م.
ــح  ــه الواض ــى تحول ــرا ف ــارا مبتك ــنداى إط ــار س ــد إط ويع
مــن إدارة الكــوارث الــى إدارة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

وضــع هــذا اإلطــار لتعزيــز العمل وضمــان إســتمراريته فى 
ــابقة  ــوك الس ــو 2005م والصك ــل هيوغ ــار عم ــاق إط نط
مــن  للحــد  الدوليــة  اإلســتراتيجية  مثــل 
الكــوارث )UNISDR 1999(، إســتراتيجية 
ــًا  ــر أمان ــم أكث يوكوهامــا مــن أجــل عال
1994م، إطــار العمــل الدولــى للعقــد 
ــوارث 1989م. ــن الك ــد م ــى للح الدول

ــى   ــية ف ــكارات األساس ــن االبت • تتضم

إطــار ســنداى بياتــًا واضحــًا يهــدف الي:سسسســس 
• إدارة مخاطر الكوارث فى التنمية عبر القطاعات.

ــر  ــة وراء مخاط ــل الكامن ــة العوام ــى مواجه ــد عل • التأكي
ــوارث. الك

• التركيــز علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وليس الخســائر 
. فحسب

ــر  ــل المخاط ــرى مث ــوارث االخ ــر الك ــار مخاط ــمل اإلط يش
البيولوجيــة، المحــدودة النطــاق والبطئيــة الظهــور.

وقــد حضــر هــذا المؤتمــر مــا يقــارب مــن 6500 مــن 
أعضــاء الوفــود، ومنهــم ممثلــون عــن الهيئــات الحكوميــة 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــدة، والمنظم ــم المتح ــات األم ومنظم
والقطــاع الخــاص وتضمــن المشــاركون، وفــود 187 دولــة 
ــود  ــاء الوف ــن أعض ــة و100 م ــة وحكوم ــس دول و25 رئي
علــى المســتوى الــوزارى باإلضافــة إلــى العديــد مــن كبــار 
القــادة. شــارك حوالــى 4000 شــخص فــى عــدد كبيــر مــن 

ــر. ــات المؤتم فعالي
سنداي- اليابان

• فــى العــام 2011 تســبب زالزل شــرق اليابــان بلغــت قوتــه 
ــونامى  ــات تس ــى موج ــر ف ــاس ريخت ــى مقي ــة عل 9.0 درج
ــا  ــنداي مم ــة س ــى منطق ــًا ف ــارًا وخراب ــت دم ــة ألحق قوي
أســفر عــن مقتــل اآلالف مــن األشــخاص وتدميــر البنــى 
التحتيــة فــى دائــرة بلــغ نصــف قطرهــا مئــات الكيلومتــرات 
مــن مركــز الــزالزل، كمــا أدى ذلك الــى إنهيــار ثالثــة مفاعالت 
فــى محطــة فوكوشــيما للطاقــة النوويــة األمــر الــذى أدى 

إلــى إجــالء مئــات اآلالف مــن ســكان المنطقــة إجباريــًا.
ــادة  ــنداى بإع ــة س ــت مدين ــنوات قام ــع س ــرور أرب ــد م بع
بنائهــا وإســتعادة قدرتهــا والتعافــى وفتحــت أبوابهــا 
ــن  ــد م ــدة للح ــم المتح ــث لألم ــر الثال ــتضافة المؤتم إلس
ــى  ــة عل ــدرة المدين ــت ق ــا يثب ــو م ــوارث، وه ــر الك مخاط
مواجهــة الكارثــة والتصــدى لهــا والتعافــى منهــا وإعــادة 
البنــاء علــى نحــو أفضــل، وهــو المفهــوم المعــروف دوليــًا 

ــتفادة. ــدروس المس ــى ال ــتند إل ــذى يس ال
• يهــدف إطــار ســنداى لمنــع نشــوء مخاطــر جديــدة والحد 
مــن المخاطــر القائمــة  وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود 
عــن طريــق تنفيــذ تدابيــر متكاملــة، شــاملة، اقتصاديــة، 
إنشــائية، قانونيــة، إجتماعيــة، صحيــة، ثقافيــة، تعليميــة، 
بيئيــة، تكنولوجيــة، سياســية ومؤسســية تحــول دون 
ــد  ــوارث وتح ــه الك ــى وج ــف ف ــار والضع ــرض لألخط التع
ــا  ــى منه ــا والتعاف ــدى له ــتعداد للتص ــزز اإلس ــا وتع منه

ــا. ــى مواجهته ــدرة عل ــز الق وتعزي
يتضمــن إطــار ســنداى ســبع غايــات عالميــة لقيــاس 
ــات. ــة أولوي ــًا وأربع ــدأ توجيهي ــر مب ــة عش ــاح وثالث النج

يحــدد اإلطــار األعمــال علــى الصعيديــن المحلــى والوطنــى 
مقابــل الصعيديــن االقليمــى والعالمــي، وتهــدف مجموعة 
مــن التدابيــر إلــى تعزيــز المســاءلة بشــأن نشــوء مخاطــر 

الكــوارث وفــى إدارة مخاطــر الكــوارث.
غايات إطار سنداي

الحــد بدرجــة كبيــرة مــن الوفيــات الناجمــة عــن الكــوارث 
علــى الصعيــد العالمــى بحلــول 2030 مقارنــة بالفتــرة 

2005 – 2015 )إطــار عمــل هيوغــو(.

البحوث



43

الناجمــة  االقتصاديــة  الخســائر  خفــض 
.2030 بحلــول  الكــوارث  عــن  مباشــرة 

ــوارث  ــه الك ــا تلحق ــرة مم ــة كبي ــد بدرج الح
ــول 2030. ــة بحل ــة الحيوي ــي التحتي بالبن

لديهــا  التــى  البلــدان  عــدد  زيــادة 
ــن  ــد م ــة للح ــة ومحلي ــتراتيجيات وطني إس

.2020 بحلــول  الكــوارث  مخاطــر 
ــز التعــاون  ــرة فــى تعزي ــادة بدرجــة كبي الزي
ــار  ــذ إط ــة لتنفي ــدان النامي ــع البل ــى م الدول

ــول 2030. ــنداى بحل س
ــر  ــو متوف ــا ه ــى م ــرة ف ــة كبي ــادة بدرج الزي
باألخطــار  المبكــر  االنــذار  نظــم  مــن 
ــا  ــاس به ــتفادة الن ــة إس ــددة وامكاني المتع

.2030 بحلــول 
أولويات عمل إطار سنداي

الدوليــة  والمنظمــات  للــدول  ينبغــى 
ــة  ــات المعني ــن الجه ــا م ــة وغيره واالقليمي

ــية  ــطة الرئيس ــه األنش ــذى تتبع ــج ال ــى النه ــى ف أن تراع
ــات حســب اإلقتضــاء مــع  ــكل واحــدة مــن هــذه االولوي ل
ــا الذاتيــة وبمــا  ــار إمكانياتهــا وقدرته األخــذ فــى اإلعتب

يتوافــق مــع القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة.
األولوية 1.  فهم مخاطر الكوارث.

األولويــة 2.  تعزيــز ســبل ادارة مخاطــر الكــوارث مــن أجــل 
تحســين التصــدى لهــا.

3. اإلســتثمار فــى مجــال الحــد مــن مخاطــر  األولويــة 
الكــوارث مــن أجــل القــدرة علــى مواجهتهــا.

ــا  ــدى له ــة التص ــوارث بغي ــب للك ــز التأه ــة 4. تعزي األولوي
بفعاليــة و »إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل« فــى مرحلــة 

التعافــى وإعــادة التأهيــل واإلعمــار.
ــر  ــن مخاط ــد م ــى للح ــدى العالم ــة للمنت ــدورة الخامس ال

ــيك  ــون – المكس ــوارث، كانك الك
عقــد خــالل الفتــرة مــن 22-26 أيار/مايــو 2017م، وهــى 
ــارج  ــى خ ــدى العالم ــا المنت ــد فيه ــى يعق ــى الت ــرة األول الم
ــات  ــن كلم ــون م ــم كانك ــدر أس ــرا، وينح ــف – سويس جني
المايــا kaan kun وتعنــى )عــش الثعابيــن(، ألول مــرة يجتمع 
مندوبــو 189 دولــة منــذ إعتمــاد إطــار عمــل ســنداي، 
وبلــغ عــدد المشــاركين 6000 مشــارك، لمناقشــة التقــدم 
ــرز والجهــود التــى تبذلهــا الــدول للحــد مــن مخاطــر  المحُ
ــض  ــنداي، فإنخف ــل س ــار عم ــل إط ــبل تفعي ــوارث، وس الك
معــدل الوفيــات بســبب المخاطــر وتراجعــت إحتمــاالت 
الــدول  مــن  الكثيــر  قامــت  فقــد  الضخمــة،  الكــوارث 
ــوارث  ــر الك ــط إدارة مخاط ــتراتيجيات وخط ــة اإس بمواءم
لديهــا مــع إطــار ســنداي، وتــم ســن التشــريعات الداعمــة 
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وتحســين نظــم اإلنــذار المبكــر 

ــي.  ــع المدن ــع المجتم ــاركة م ــادة المش وزي
ــن  ــة )هـــ( م ــق الغاي ــى تحقي ــل عل ــدول أن تعم ــى ال وعل
ــى  ــدول الت ــدد ال ــادة ع ــى زي ــة ف ــنداي والمتمثل ــار س إط
لديهــا إســتراتيجيات وطنيــة ومحليــة للحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث.

ــة  ــائر االقتصادي ــد الخس ــن تصاع ــر م ــاك تحذي إال أن هن
ممــا يعيــق إحــراز تقــدم فــى تحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة.
ــار  ــذ إط ــى تنفي ــدى العالم ــات المنت ــج وتوصي ــن نتائ وم
عمــل ســنداى للحــد مــن مخاطــر الكــوارث بمــا يتماشــى 
ــة المســتدامة وإتفــاق باريــس بشــأن  مــع أهــداف التنمي

ــة.  ــرى ذات الصل ــات االخ ــاخ واالتفاقي ــر المن تغي
ــدورة السادســة للمنتــدى العالمــى للحــد مــن مخاطــر  ال

ــرا ــف - سويس ــوارث )GP2019(، جني الك
عقــد خــالل الفتــرة مــن 13-17 أيار/مايــو 2019م، تحــت 
شــعار )ثمــار القــدرة علــى الصمــود: نحــو بنــاء مجتمعــات 
مســتدامة وشــاملة للجميــع( حضــره 3800 مشــارك مــن 
182 دولــة 70 وزيــر و34 وكالــة مــن وكاالت األمــم المتحدة 

و47 منظمــة حكوميــة دوليــة.
ويــؤدى  ســريعة  تغيــرات  المخاطــر  ســياق  يشــهد 
الــى عــدم إســتدامة النمــو االقتصــادى والتنميــة إلــى 
إحــداث تغيــرات فــى منظومــة كوكــب األرض والنظــم 
ــي ــة واالقتصادية.ييييييييييييي ــة واإلجتماعي االيكولوجي

ورغــم انــه تــم احــراز تقــدم ملحــوظ فــى الحــد مــن مخاطر 
الكــوارث مــن خــالل تنفيــذ إطــار عمــل ســنداي، وتبيــن ان 
ــاره،  ــى ثم ــر يؤت ــن المخاط ــد م ــال الح ــى مج ــتثمار ف اإلس
ــاوز  ــوارث تتج ــر الك ــوء مخاط ــرة نش ــأن وتي ــك ف ــع ذل وم
ــه  ــؤدى أوج ــر، وت ــن المخاط ــد م ــود الح ــذل جه ــرة ب وتي
القصــور فــى فهــم الطبيعــة النُظميــة للمخاطــر الــى الحد 
ــن  ــد م ــراءات الح ــتراتيجيات وإج ــات وإس ــر سياس ــن أث م

ــر الكــوارث. مخاط
ــى  ــدم االنمائ ــنويًا التق ــوارث س ــو الك ــك تمح ــة لذل ونتيج

الــذى يُحــرز بشــق األنفــس علــى مــدار عقــود مــن 
الزمــان.

ومــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة 
عنهــا  المعــرب  الطموحــات  وتلبيــة 
فــى إتفــاق باريــس يجــب ادمــاج الحــد 
مــن مخاطــر الكــوارث فــى مختلــف 
السياســات والقطاعــات ذات الصلــة.

البحوث
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ــية  ــة الماش ــروعات تربي ــف بمش ــة التعري ــى المقدم ــث ف ــاول الباح تن
والمراحــل المختلفــة التــى تمــر بهــا تمهيــدًا إلكتشــاف األخطــار التــى 
تحــدث لهــا، وذلــك تمهيــدًا إلدارتهــا وإختيــار أنســب الوســائل لذلــك.

فــى الفصــل األول تنــاول الباحــث المفاهيــم المختلفــة للخطــر والطــرق 
المختلفــة إلدارتــه، وعالقــة إدارة الخطــر بــاالدارات األخــرى بالمشــروع، 
ــى  ــار ف ــه إلدارة األخط ــود إدارة متخصص ــة وج ــح أهمي ــدف توضي به

مشــروعات تربيــة الماشــية.
وفــى الفصــل الثانــى قــام الباحــث بتحديــد األخطــار التــى تتعــرض لهــا 
ــذه  ــامل له ــر ش ــل حص ــق عم ــن طري ــية، ع ــة الماش ــروعات تربي مش
األخطــار علــى أرض الواقــع مــن خــالل دراســة ميدانيــة مكثفــة لبعــض 

مشــروعات تربيــة الماشــية.
ثــم قــام الباحــث بدراســة تحليليــة لألخطــار التــى تتعــرض لهــا 

المختلفــة. مراحلهــا  فــى  الماشــية  تربيــة  مشــروعات 
كذلــك قــام الباحــث بمحاولــة قيــاس األخطــار التــى تتعــرض لهــا هــذه 
المشــروعات مــن خــالل الدراســة الميدانيــة لبعــض مشــروعات تربيــة 
ــن  ــدد ممك ــر ع ــع أكب ــتبيان لتجمي ــل اس ــى عم ــة ال ــية، باإلضاف الماش
مــن اآلراء حــول األخطــار وطــرق إدارتهــا وكذلــك التغطيــات التأمينيــة 
ــن  ــج ع ــية النات ــوق الماش ــر نف ــق )خط ــا يتعل ــة فيم ــرة خاص المتوف

ــة الوافــدة(. األمــراض الوبائي
وبالنســبة ألخطــار األشــخاص تعــرض الباحــث للمخاطــر التــى يتعرض 
لهــا العاملــون فــى مشــروعات تربيــة الماشــية ومــدى تأثيرهــا علــى 
الســالمة والصحــة المهنيــة ثــم قــام بدراســة تحليليــة لمعــدالت 
المخاطــر المختلفــة التــى يتعــرض لهــا العاملــون، وقــد إتضــح أن أهــم 
ــى  ــرض المهن ــر الم ــى خط ــون ه ــا العامل ــرض له ــى يتع ــر الت المخاط

ــل. ــات العم ــتركة وإصاب ــراض المش ــة باألم اإلصاب
وقــد توصــل الباحــث مــن خــالل الدراســة الميدانيــة التــى قــام بهــا الــى 

عــدة نتائــج أهمها:
1ـ هنــاك قصــور فــى معظــم مشــروعات تربيــة الماشــية فــى إنشــاء 

وحــدة متخصصــة إلدارة الخطــر.
2ـ هنــاك قصــور فــى معظــم مشــروعات تربيــة الماشــية فــى تحديــد 

القيمــة التأمينيــة الكافيــة للشــىء موضــوع التأميــن.
ــة  ــالمة المهني ــة والس ــى برامــج االهتمــام بالصح ــور ف ــد قص 3ـ يوج
للعامليــن فــى مشــروع تربيــة الماشــية فيمــا يتعلــق باصابــات العمــل 

وكذلــك االصابــة باألمــراض المشــتركة.
4ـ وجــود بعــض الشــروط واالســتثناءات بالوثائــق تحتــاج الــى اعــادة 
النظــر فــى كيفيــة تطبيقهــا وإمكانيــة التعديــل فيهــا بمــا يتناســب مــع 
البيئــة المحيطــه، ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــا أثبتــه اإلســتبيان فيمــا 
يخــص اســتثناء خطــر نفــوق الماشــية نتيجــة األمــراض الوبائيــة فــى 
ــرط  ــذا الش ــروعات أن ه ــرى المش ــم مدي ــرى معظ ــن ي حي
ــة  ــة المتوطن ــراض الوبائي ــى األم ــق عل ــب أن يطب يج

فقــط.
5ـ واجــه الباحــث صعوبــة فــى حصــر األخطــار 
التــى تتعــرض لهــا مشــروعات تربيــة الماشــية 
ــذه  ــتخدامها إلدارة ه ــم إس ــى يت ــات الت والسياس

إدارة األخطار فى مشروعات تربية املاشية

البحوث
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األخطــار ويتطلــب األمــر عمــل دليــل كامــل لألخطــار.
وتوصل الباحث لعدد من التوصيات والمقترحات أهمها:

ــروعات  ــى مش ــار ف ــج إلدارة االخط ــث برنام ــرح الباح 1ـ اقت
ــن: ــن كال م ــع بي ــية يجم ــة الماش تربي

أ( سياسة الحصر الشامل لألخطار )دليل األخطار(.
ب( سياسة الوقاية والمنع.

ج( سياسة التغطية التأمينية.
ــراض  ــتثناء األم ــى إس ــر ف ــادة النظ ــث باع ــى الباح 2ـ أوص

ــة كالتالــى: الوبائي
أ( يســتثنى مــن التعويــض حــاالت النفــوق نتيجــة األمــراض 

الوبائيــة المتوطنــة.
ب( يســتثنى مــن التعويــض حــاالت النفــوق نتيجــة األمــراض 
الوبائيــة الوافــدة، ويمكــن تغطيــة هــذا الخطــر بقســم 

ــى. إضاف
ــة  ــة الالزم ــات اإلكتواري ــل الدراس ــال لعم ــح المج ــذا يفت وه
ونســب  اإلكتتــاب  وســعر  الخســارة  معــادالت  لتحديــد 

التحمــل لضمــان المشــاركة حــال وقــوع الخســارة.
ــر  ــر الخط ــة مدي ــام بوظيف ــث االهتم ــى الباح ــا أوص 3ـ كم
ــروعات  ــن مش ــر م ــى كثي ــة ف ــا الحقيقي ــذ مكانته ــم تأخ ول

ــية. ــة الماش تربي
ــية  ــى الماش ــن عل ــة للتأمي ــاء جمعي ــث إنش ــرح الباح 4ـ إقت
يشــترك فيهــا صغــار وكبــار المربيــن، علــى غــرار المجمعــة 
العشــرية لتأميــن المســئولية المدنيــة للمبانــى، وتقــوم 
المجمعــة بــادارة التغطيــات التأمينيــة الالزمــة لمواجهــة 
الكــوارث التــى تحــدث لقطــاع تربيــة الماشــية طبقا لشــروط 
وقواعــد يتــم اإلتفــاق عليهــا بيــن خبــراء التأميــن وشــركات 

ــن. ــن والمربي التأمي
واهلل ولى التوفيق

البحوث
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يســتعرض البحــث تحليــل مختلــف العناصــر التــى لهــا عالقــة بهيــكل 
ســوق التأمينــات والعوامــل المؤثــرة علــى اإلســتراتيجيات التنافســية  
ــل  ــى ظ ــة ف ــوى العامل ــاج والق ــة اإلنت ــة مصلح ــار أهمي ــة إظه وخاص
ــم اإلســتراتيجية  ــى نمــوذج ومفاهي ــات وإســقاطها عل خدمــة التأمين
التنافســية لــــ مايــكل بــورت التــى يمكــن تطبيقها فــى مجــال التأمينات 
خاصــة فــى القــوى الخمــس لـــ بــورت والمزيــج التســويقى التوســعى 
ــر  ــورت تعتب ــا ب ــى قدمه ــس الت ــة للتناف ــتراتيجيات العام ــا أن اإلس كم
نقطــة إنطــالق تسترشــد بهــا اإلدارة اإلســتراتيجية عبــر عمليتهــا 
المختلفــة، مــن خــالل مســاعدتها فــى إيجــاد تمركــز فــى بيئــة تتميــز 

ــة. ــة الشرس بالمنافس
وفى األخير نقدم بعض اإلقتراحات والتوصيات:

أواًل: نتائج إختبار الفرضيات:
تتلخص أهم النتائج التى توصلنا إليها فيما يلي:

1- إن هيــكل ســوق التأمينــات هــو كل مالــه تأثيــر علــى صياغــة 
تطبيقهــا  ومــدى  التنافســية  اإلســتراتيجية 

ســواء علــى المســتوى الداخلــى أو الخارجــي، مــن خــالل تحليــل 
ومتطلباتــه. عناصــره 

2- تعتبــر القــوى الخمــس لـــ مايــكل هــى المؤثــره علــى مجــال التأمينات 
ــن -  ــطاء التأمي ــن - وس ــات التأمي ــتري خدم ــي: مش ــد ف ــى تتجس وه
معيــدى التأميــن - شــركات التأميــن )المنافســين( الحالييــن أو الداخلين 
الجــدد – الدولــة، باإلضافــة الحتمــاالت وقــوع الخطــر أو 

الكارثــة.
للمؤسســة  المتاحــة  االســتراتيجيات  تعتبــر   -3
تحــدد علــى حســب البيئــة الســوقية أو الشــريحة 
الموجهــة إليهــا ويبقــى التميــز فــى خدمــة التأميــن 
أو  فالفــرد  لهــذا  تقديمــه  نوعيــة  ناحيــة  مــن 

هيكل سوق التأمينات ودوره فى تحديد 
اإلسرتاتيجية التنافسية لشركة التأمني

البحوث

 ا.األخضر شهابه 
CAAT موظف بالشركة اجلزائرية للتأمني الشامل
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العامــل البشــرى للمؤسســة يلعــب دورًا هامــا فــى تقديــم 
خدمــة التأميــن فــى أثنــاء التأميــن أو التعويــض وإعطــاء 

ــج. ــذا المنت ــى ه ــى عل ــورة مثل ص
4- يؤثر سوق التأمينات تأثيرًا كبيرًا على 

إختيار اإلستراتيجية من خالل 
ما يفرضه من وقائع 

رغم هذا يبقى 
عنصر 

مشترى التأمين هو أهم مؤثر الذى تتحكم فى عمال 
الشركة بدءًا من آخر عامل إلى المسؤول فى الشركة من 
خالل إعطاء صورة ذهنية وإنطباع جيد للعمال أو الزبائن 

فى تقديم الخدمة.
ثانيًا: توصيات مقترحة:

إنطالقــًا مــن النتائــج الســابقة يمكــن أن نقــدم االقتراحــات 
لتالية: ا

أ- العمــل علــى تحليــل البيئــة الخارجيــة، مــن أجــل معرفــة 
تهديداتهــا وترصدهــا، مــع التركيــز علــى عوامــل النجــاح 
ــل  ــالل تحلي ــن خ ــافها م ــن اكتش ــى يمك ــية، والت األساس

ــوق. ــة الس ودارس
الخدميــة  للبيئــة  والدائمــة  المســتمرة  الدارســة  ب- 
للتأمينــات لتحقيــق ميــزة تنافســية علــى المنافســين 
وذلــك مــن اجــل تنميــة الحصــة المســتهدفة فى الســوق.

ج- العمــل علــى تقليــل تكاليــف التســيير واالهتمــام باليــد 
ــار الفــرد المناســب فــى  ــة بتكوينهــا وحســن اختي العامل

مجــال اإلنتــاج ومصلحــة التعويضــات.
مــن  خاصــاًََ  التســويقى  المزيــج  بجانــب  االهتمــام  د- 

التاليــة: النواحــى 
• النــاس مــن خــالل ســلوك هــؤالء األفــراد وطريقــة 
تعاملهــم مــع العمــالء أو الزبائــن ومظهرهــم الشــخصي.

• العمليــة كيفيــة توجيــه الزبائــن ومعاملتهــم، وأســاليب 
المســتفيدين، وأســاليب  مــع  العالقــة  تســويق 

وســرعة  المشــاركة  علــى  تحفيزهــم 
الموكلــه. للمهــام  انجازهــم 

• البيئــة الطبيعيــة )الدليــل المــادي( 
للزبائــن  الراحــة  توفيــر كل وســائل 
االنتفــاع  وعنــد  أثنــاء  والعمــال 

بالخدمــة.

البحوث
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Development of life insurance solutions for 
a resilient economy in the Gulf countries

البحوث

“I bend but do not break”

Unusual enough for somebody named Mo-
hamed, I was raised in a very conservative 
Catholic school in France. As such, I had to 
study very thoroughly Les fables de La Fon-
taine and still remember how proud I was 
when our teacher mentioned that this was 
inspired from Kalila wa Dimna, bridging to my 
Algerian roots, as we started to learn The oak 
and the reed. “I bend but do not break”, this 
is a very powerful morale which can apply to 
so many situations. 

Overview
A classic mistake is to define resilience by 
opposition to vulnerability. Actually, a resilient 
economy is able, due to anticipated policies, 
to withstand or recover effects from exog-
enous shocks. Although it may seem simple 
to conceptualize, its biggest challenge is to 
implement adequate metrics. 
A resilient economy aims for a healthy eco-
nomic by applying a mature approach to 
anticipate future trends and risks. 
Life insurance presents several financial and 
societal benefits but we could resume that it 
allows individuals to plan long-term goals by 
offering flexible and performing solutions to 
all in a professional way, ultimately optimizing 
individuals financial positions over time. 
It is obvious that the most mature economies 
in the world have a high penetration of life 
insurance: 
Thus, life insurance is correlated to economic 

 Mohamed Seghir
AXA GREEN CRESCENT 

C.E.O
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البحوث

development but two questions remain:
• Is it a consequence or a cause?
• How can this be leveraged for enhancing 
resilience?  

Current situation in the Gulf
GCC economies have pronounced spec-
ificities which make them unique in the 
world such as a young and transient popu-
lation, dependency on hydrocarbons rev-
enues and a light tax regime. This assures a 
certain political stability and a good eco-
nomic development over the last decades. 
This specific situation creates opportunities 
but also challenges for these countries: 

If we look back at the global subprime crisis 

and zoom specifically on the subsequent 
crisis of 2009 in Dubai, everybody agrees 
now to say it was easy to predict. The 
economy was overheating, there was no 
efficient metric in place to monitor the eco-
nomic pulse and no particular policies were 
in place to prevent such situations. 
However, is the situation really better to-
day?
In these changing times, Gulf countries 
have to anticipate future trends and new 
risks. 
Let’s see how life insurance can support 
these ambitions. 

Propositions for a resilient economy
Based on the above, the focus points for 
the Gulf economies in building a resilient 
economy are the following: 
• Localize investments and assets Develop 
adequate solutions for the population 
• Diversify the economy and revenues 
streams
• Align market with economic ambition 
• Empower other economic sectors  
According to the line of business, life insur-
ance can be seen as having the following 
benefits:  
I bend and do not break.
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باســتضافة كـريمـــة مــــن ســـــوق التـأميـــــن الجزائريــة 
 ، للســيارات  الجزائــرى  الموحــد  المكتــب  فــى  ممثلــــه 
ــة الدائمــة إجتماعهــا األول يــوم 5 نوفمبــر  عقـــدت اللجنـ
 – للســيارات  الجزائــرى  الموحــد  المكتــب  بمقــر   2019
الجزائــر العاصمــة - الجزائــر حيــث تــم خــالل اإلجتمــاع 
مناقشــة موضــوع المكتــب الموحد الســورى كما عقـــدت 
لجنـــة تأمينـــات السيـــارات والمكاتـب العربيـــة المـوحـدة 
إجتماعهــا يومــى 6 - 7 نوفمبــر 2019 بقاعــة EWY بفنــدق 

ــة - الجزائــر . ــر العاصم األوراســى – الجزائ
ــة جــدول األعمــال ، باشــرت عملهــا  وبعــد أن أقــرت اللجن

ــة:  ــات والقــرارات التالي ــم إتخــاذ التوصي حيــث ت
البنـد األول / إصدار البطاقة البرتقالية إلكترونيًا

للشــركة   IT الــــ  مــدراء  لجنــة  اختيــار  اســتعراض  تــم 
اإللكترونــى   اإلصــدار  لمشــروع  المنفــذة 

للســادة  الشــكر  توجيــه  تــم  المناقشــة  بدايــة  وفــى 
أعضــاء لجنــة مــدراء الــــ IT علــى مــا بذلــوه مــن مجهــود 
حيــث أكــد الســيد مقــرر اللجنــة علــى أن عمــل لجنــة 
ــة  ــى لخدم ــل تطوع ــو عم ــدراء الــــ IT ه م
اللجنــة ، وأن إنضمــام كل مــن ممثــل 
ــب  ــى والمكت ــد الكويت ــب الموح المكت
الموحــد العراقــى بعضويــة اللجنــة 
وليســت  أساســية  عضويــة  هــى 
شــرفية ، حيــث وردت أنهــا شــرفيه 

بالخطــأ عنــد إعــادة تشــكيل اللجنــة .
ــن  ــه م ــاب موج ــة كت ــن العماني ــوق التأمي ــل س ــدم ممث ق
الســيد المديــر العــام للمكتــب العمانــى الموحــد للبطاقــة 
الموحــد  العمانــى  المكتــب  قيــام  تضمــن  البرتقاليــة 
بمــا  إلكترونيــًا  البطاقــة  بإصــدار  البرتقاليــة  للبطاقــة 
يتناســب مــع التوجــه المعتمــد مــن االتحــاد العــام العربــى 
للتأميــن وباعتمــاد نفــس شــكل البطاقــة الحالــى مــع 
ــة  ــة البطاق ــيتم طباع ــفير QR وس ــر التش ــة عنص إضاف
ــى  ــب العمان ــإن المكت ــه ف ــف PDF ، وعلي ــكل مل ــى ش عل
طلــب  عــن  ســيتوقف  البرتقاليــة  للبطاقــة  الموحــد 
وثائــق البطاقــة البرتقاليــة حالمــا يتــم االنتهــاء مــن فتــرة 

التشــغيل التجريبــى للنظــام اإللكترونــى .
وبعد المناقشات قررت اللجنة األتى : 

كتــاب  علــى  بالــرد  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  تقــوم  أن 
المكتــب العمانــى الموحــد للبطاقــة البرتقاليــة مــع إعــالم 

ــة .  ــاء اللجن ــرر وأعض ــيد مق الس
ــة  ــن العماني ــوق التأمي ــل س ــدا ممث ــة ماع ــت اللجن صادق
علــى إختيــار شــركة ASSURTEX لتنفيذ مشــروع اإلصدار 
اإللكترونــى للبطاقــة البرتقاليــة ، مــع التأكيــد علــى دعــوة 
ــادم  ــاع الق ــالل اإلجتم ــم Presentation خ ــركة لتقدي الش

للجنــة .
 IT ــدراء الــــ ــن م ــره م ــة مصغ ــكيل لجن ــى تش ــاق عل اإلتف

ــن : ــم كل م تض

اإلجتماع األول للجنة الدائمة للسيارات وإجتماع 
لجنـــة تأمينات السيارات و املكاتب العربية املوحدة

5-6-7 نوفمرب 2019 - الجزائر العاصمة – الجزائر

األخبار
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- السيد / ثامر العتيبى – المكتب الموحد اإلماراتى 
- السيد / محمد حمزة – المكتب الموحد البحرينى 

- الســيد / مجيــد حاجــى – المكتــب الموحــد الجزائــرى 
للســيارات

وذلــك لغــرض متابعــة اإلصــدار اإللكترونــى مــع الشــركة 
وإعــداد صيغــة التعاقــد معهــا، وتحديــد المتطلبــات مــن 
الناحيــة الفنيــة واإلجرائيــة والتكامــل مــع شــركاء الخدمــة 
وآليــة الربــط اإللكترونــى بيــن المكاتــب العربيــة الموحــدة 
البنـــد الثانــى / إســتعراض قــرار اإلجتمــاع األول للجنــة 

الدائمــة
بشــأن  الدائمــة  اللجنــة  قــرار  علــى  اللجنــة  أطلعــت 
ــى بإيقــاف  الموافقــة علــى طلــب المكتــب الموحــد األردن
ــة  ــات البرتقالي ــورى بالبطاق ــد الس ــب الموح ــد المكت تزوي
مــن قبــل األمانــة العامــة لالتحــاد ، كمــا تــم مناقشــة 
البطاقــات  قبــول  بوقــف  الدائمــة  اللجنــة  توصيــة 

األردنيــة. الحــدود  علــى  الســورية  البرتقاليــة 
بعد المناقشات قررت اللجنة /

العــام  األميــن  والســيد  اللجنــة  مقــرر  الســيد  تكليــف 
لالتحــاد بالتواصــل مــع المكتــب الموحــد الســورى إليجــاد 
ــورى  ــد الس ــب الموح ــة المكت ــون بذم ــداد الدي ــة لس آلي
لصالــح كل مــن المكتــب الموحــد األردنــى واللبنانــى ، 
ــب  ــع المكت ــل م ــاد ح ــى إيج ــل إل ــدم التوص ــال ع ــى ح وف
الموحــد الســورى لغايــة 2019/12/31 يكــون قــرار اللجنــة 
بعــدم قبــول البطاقــات البرتقاليــة الســورية علــى كل 
مــن الحــدود األردنيــة واللبنانيــة نافــذًا اعتبــارا مــن تاريــخ 

.2020/1/1
وقــد تــم التصويــت علــى هــذا القــرار وتــم موافقــة كافــة 
الحضــور ماعــدا المكتــب الموحــد الكويتــى الــذى تحفــظ 
ــى  ــورية عل ــة الس ــات البرتقالي ــول البطاق ــاف قب ــى إيق عل

الحــدود المذكــورة. 
البنـد الثالث / متابعة تنفيذ التوصيات السابقة 

مدى قانونية تعديالت البطاقة البرتقالية
ــة  ــررت اللجن ــور ، ق ــادة الحض ــن الس ــات بي ــد المناقش بع

ــى :  االت
فيمــا يخــص مقترحــات كل مــن المكتــب الموحــد اإلماراتــى 

والمكتــب الموحــد الجزائــرى للســيارات :
ــرح تعديلهــا  ــى نصــوص المــواد المقت ــم اإلبقــاء عل أن يت

كمــا هــي. 
التونســى  الموحــد  المكتــب  مقترحــات  يخــص  فيمــا 

 : للســيارات 
العربيــة  المكاتــب  بيــن  التعــاون  زيــادة  علــى  العمــل 
الموحــدة مــن خــالل اتفاقيــات ثنائيــة تتضمــن توضيحــات 
ــغ  ــل المبال ــراءات تحوي ــن وإج ــات الطرفي ــوق وواجب لحق
 ، المســتحقة  اإلداريــة  والمصاريــف  عليهــا  المتحصــل 
علــى أن تبقــى هــذه االتفاقيــات الثنائيــة بعيــدة عــن إطــار  
االتفــاق بيــن  المكاتــب العربيــة الموحــدة ، وال يمكــن 
ــل أو  ــأنه تعطي ــن ش ــا م ــك بم ــد التمس ــب موح ألى مكت
تشــويش العمــل بنظــام البطاقــة البرتقاليــة الســيما حــق 
الرجــوع قبــل دفــع ديــون البطاقــة البرتقاليــة أو المطالبــة 
ــة  ــام بمقاصــة مهمــا كانــت طبيعتهــا ، مــع التوصي بالقي
ــر  ــس / الجزائ ــن تون ــن كل م ــره م ــة مصغ ــكيل لجن بتش

وليبيــا لمناقشــة المذكــور أعــاله والرجــوع بــه إلــى اللجنة.
ــة  ــة البرتقالي ــر البطاق ــركة تدي ــع ش ــد م ــاء أو التعاق إنش
فيمــا يخــص تجميــع الرســوم وســداد التعويضــات علــى 
غــرار شــركات TPA وكمــا هــو معمــول بــه بنظــام البطاقة 
الخضــراء األوروبيــة ، علــى أن تقــوم اللجنــة بدراســة هــذا 

المقتــرح دراســة مســتفيضة.
تقارير نشاط المكاتب العربية الموحدة 

توجيــه الشــكر للمكاتــب العربيــة الموحــدة المســتجيبة 
الغيــر  الموحــدة  العربيــة  المكاتــب  باقــى  ، ومناشــدة 
بتقاريــر  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  موافــاة  مســتجيبة 
ــل  ــن قب ــة م ــة دوري ــذه المتابع ــون ه ــاطها ، وأن تك نش

األمانــة العامــة لالتحــاد كل ثالثــة أشــهر . 
اإلجتماعات الثنائية بين المكاتب العربية الموحدة 

قامــت اللجنــة بتوجيــه الشــكر للمكتــب الموحــد الليبــى 
ــة  ــون المعلق ــداد الدي ــو س ــة نح ــوده المبذول ــى جه عل
بذمتــه لصالــح المكتــب الموحــد التونســى للســيارات 
الــذى ثمــن أيضــًا بــدوره هــذا المجهــود وبنفــس الوقــت 
ــب  ــد المكت ــى تزوي ــى ف ــه والتمش ــس التوج ــتمرار نف اس
الموحــد الليبــى بالبطاقــات البرتقاليــة بنفــس النســب 

ــدادها . ــوم بس ــى يق ــة الت المئوي
ثمنــت اللجنــة عــرض الســيد عضــو اللجنــة ممثــل ســوق 
التأميــن المصريــة بالتوســط لــدى شــركة مصــر للتأميــن 
محضــر  لعمــل  المصــري(  الموحــد  المكتــب  )مديــرة 
الموحــد  المكتــب  ومســاعدة  بينهــم  فيمــا  تنســيقى 
ــه  ــة لصالح ــون المعلق ــى الدي ــول عل ــى الحص ــى ف الليب

بذمــة المكتــب الموحــد المصــري.
مــع  التواصــل  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  علــى  التمنــي 
ــة  ــات ثنائي ــيق إجتماع ــورى لتنس ــد الس ــب الموح المكت
بينــه وبيــن المكاتــب العربيــة المعنيــة باألمــر لســداد 

المطالبــات المعلقــة بينهــم .
البنـد الرابع / المطالبات بين المكاتب العربية الموحدة 

أوصــت اللجنــة بإســتمرارية العمــل مــن جميــع األعضــاء 
علــى تطويــر نظــام البطاقــة البرتقاليــة باالسترشــاد 

باألنظمــة المماثلــة.  
 ;;;;;;;; التحدثيــات   / الخامــس  البنـــد 

والمســتجدات علــى قوانيــن التأميــن 
اإللزامــى للســيارات فــى البــالد العربيــة  
أوصــت اللجنــة األمانة العامــة لالتحاد 
ــى  ــات الت ــع نســخة مــن التحديث بتوزي

األخبار



52

ــدت  ــا ناش ــة ، كم ــاء اللجن ــادة أعض ــى الس ــلمتها عل تس
األمانــة  موافــاة  المســتجيبة  غيــر  األعضــاء  الســادة 
العامــة لالتحــاد بالتحديثــات التــى تمــت علــى قوانيــن 
التأميــن اإللزامــى – كل فــى ســوقه – وأن ال تقتصــر هــذه 
ــة الموحــدة فقــط وإنمــا  ــب العربي ــى المكات المتابعــة عل

ــة  ــاء اللجن ــع أعض ــمل جمي تش
البنـــد الســادس / موضوعــات مقترحــه مــن قبــل الســادة 

أعضــاء اللجنــة
ــة  ــررت اللجن ــور ، ق ــادة الحض ــن الس ــات بي ــد المناقش بع

ــى :  االت
التونســى  الموحــد  المكتــب  مقتــرح  يخــص  فيمــا 

/ ت ا ر للســيا
أن يتــم إرســال المالحظــات علــى محضــر اللجنــة لألمانــة 
العامــة لالتحــاد التــى تقــوم بدورهــا بمراجعــة هــذه 

ــة . ــرر اللجن ــيد مق ــع الس ــات م المالحظ
فيما يخص مقترح المكتب الموحد الكويتى /

تقــوم األمانــة العامــة لالتحــاد بمخاطبــة المكتــب الموحــد 
ــرت  ــات ج ــة تحديث ــد أي ــح وتحدي ــب توضي ــورى لطل الس
ــعار  ــل أس ــورية مقاب ــرة الس ــمى  للي ــعر الرس ــول الس ح

ــرى . ــة األخ ــالت األجنبي العم
فيما يخص مقترح المكتب الموحد األردنى /

ــة  ــرض لطباع ــى ع ــل عل ــه تحص ــاد أن ــذى أف وال
البطاقــة البرتقاليــة بســعر 5 ســنت لعــدد 
وتمنــى  برتقاليــة  بطاقــة  مليــون   2
لالتحــاد  العامــة  األمانــة  تتولــى  أن 
مقدمــة  الشــركة  مــع  التواصــل 
العــرض ، وبعــد التأكيــد علــى قــرار 
ــاة  ــى بمراع ــابق والقاض ــة الس اللجن

أن تكــون الجهــة التــى تتولــى طباعــة البطاقــة البرتقاليــة 
مقرهــا مصــر لســهولة التواصــل معهــا مــن قبــل األمانــة 

العامــة لالتحــاد أوصــت اللجنــة : 
ــن العــام لمراجعــة الجهــة المســؤولة عــن  تفويــض األمي

ــة. ــالم اللجن ــة وإع ــة البرتقالي ــة البطاق طباع
فيما يخص مقترح المكتب الموحد الليبى /

ــة  ــب العربي ــد المكات ــاف تزوي ــة إيق ــل بآلي ــتمرار العم إس
ــى . ــا ه ــا كم ــدده لتعويضاته ــر مس ــدة الغي الموح

فيما يخص مقترح ممثل سوق التأمين المصرية /
تقديــم الشــكر لعضــو اللجنــة ممثــل ســوق التأميــن 
حــول   Presentation عــرض  تقديــم  علــى  المصريــة 
ــارى  ــن اإلجب ــة للتأمي ــة المصري ــاء المجمع ــروع إنش مش
والتمنــى علــى األســواق األخــرى اإلســتفادة واإلسترشــاد 

بهــذه التجربــة .
البنـد السابع / ما يستجد من أعمال 

بنــاءًا علــى طلــب ســوق التأميــن اليمنيــة رحبــت اللجنــة 
ــت / ــام ، وأوص ــب االنضم بطل

األمانــة العامــة لالتحــاد بمتابعــة اإلجــراءات لتســهيل 
البطاقــة  إتفاقيــات  اليمينــة  التأميــن  ســوق  تطبيــق 

. البرتقاليــة 
البنـد الثامن / موعد ومكان اإلجتماع القادم 

إلســتضافة  األردنيــة  التأميــن  ســوق  دعــوة  قبــول   
ــر  ــراح مدي ــتجابة القت ــع اإلس ــة ، م ــادم للجن ــاع الق اإلجتم
المكتــب الموحــد األردنــى بــأن يكــون اإلجتمــاع علــى مــدار 
ــة  ــى آلي ــالع عل ــة واإلط ــارات عملي ــام بزي ــام للقي ــة أي ثالث
ــد موعــد  ــم تحدي ــى فــى األردن ، وأن يت اإلصــدار اإللكترون
اإلجتمــاع بالتنســيق بيــن األمانــة العامــة لالتحــاد ومقــرر 

ــف .  ــوق المضي ــة والس اللجن

األخبار



53



54

إجتمعــت اللجنــه التحضيريــة العليــا يــوم 4 نوفمبــر 2019 
ــادة  ــن وإع ــركات التأمي ــرى لش ــاد الجزائ ــب االتح ــى مكت ف
ــام  ــر الع ــرات للمؤتم ــة التحضي ــل متابع ــن أج ــن، م التأمي
لالتحــاد العــام العربــى للتأميــن الــذى ســيعقد فــى الفتــرة 

ــر 2020؛ ــى 14 أكتوب مــن 11 إل
ولقد حضر اإلجتماع كل من السادة:

األســتاذ / إبراهيــم كســالي، رئيــس االتحاد 
الجزائري؛

األســتاذ/ يوســف بــن ميســية، رئيــس 
اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر العــام، 
الجزائريــة  التأميــن  ســوق  وممثــل 
العربــى  العــام  االتحــاد  بمجلــس 

للتأميــن؛
ــة  ــة التحضيري ــو اللجن ــد، عض ــاج محم ــبع ح ــتاذ/ س األس

ــة؛ ــادة الجزائري ــام لإلع ــر الع ــس والمدي ــا؛ والرئي العلي
ــرى  ــاد الجزائ ــام االتح ــن ع ــى وزان، أمي ــيد عل ــتاذ/ س األس

ــا؛ ــة العلي ــة التحضيري ــو اللجن وعض
ــام  ــاد الع ــام لالتح ــن الع ــد، األمي ــو زي ــكيب أب ــتاذ/ ش األس

ــا؛ ــة العلي ــة التحضيري ــو اللجن ــن وعض ــى للتأمي العرب
ولقــد تــم التأكيــد علــى أن المؤتمــر ســيعقد فــى مدينــة 

وهــران؛ 
كمــا قــدم االتحــاد الجزائــرى عرضــًا شــاماًل عــن األجــراءات 
التــى تــم إتخاذهــا مــن طــرف اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر، 

وخارطــة الطريــق بالتحضيــرات إلنجــاح المؤتمــر العــام.

إجتماع اللجنه التحضريية العليا للمؤتمر العام 
الـ33 لالتحاد العام العربى للتأمني
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ــى  ــو الثان ــى راندف ــن ملتق ــرى للتأمي ــاد المص ــام االتح أق
للتأميــن  تحــت رعايــة  وزارة قطــاع األعمــال والهيئــة 
العامــة للرقابــة الماليــة فــى فنــدق ريكســوس ســيجيت 
ــة  ــر العربي ــة مص ــيخ – بجمهوري ــرم الش ــة ش ــى مدين ف
فــى الفتــرة 11-13 نوفمبــر 2019 حيــث ضــم الملتقــى 
نحــو 300 شــركة تأميــن وإعــادة تأميــن، بمشــاركة قرابــة 
30 دولــة، و850 مشــارك, وذلــك برعايــة وزارة قطــاع 
ــعار/  ــت ش ــة تح ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــال والهيئ األعم
ــى  ــة ف ــق الربحي ــة لتحقي ــة التأميني ــوة الحماي ــالق فج إغ

ــن  ــة التأمي صناع
ولقــد ألقــى الدكتــور/ محمــد عمــران، رئيــس الهيئــة 
ــاك  ــا إن هن ــح فيه ــة  أوض ــة كلم ــة المالي ــة للرقاب العام
الصغــر،  متناهــى  التمويــل  مــن  مســتفيد  1.2مليــون 
منوهًــا إلــى إنــه يجــب علــى كل مــن يحصــل علــى التمويل 
أن يكــون لــه حمايــة تأمينية.وأشــار أيضــا إلــى أن هنــاك 2 
مليــون طــالب المــدارس والمعاهــد االزهريــة 
سيســتفيدون مــن التأميــن علــى الطــالب، 
التأميــن  قانــون  مشــروع  بحســب 
مــن  المســتفيدين  ليصــل  الجديــد، 
ــن  ــى 25 % م ــا إل ــن تقريب ــاع التأمي قط
ــب  ــى جان ــذا إل ــري، ه ــعب المص الش

10 مليــون تأميــن إجبــارى علــى الســيارات، وهــو مــا 
يشــير إلــى أن المســتفيدين مــن قطــاع التأميــن بمختلــف 
منتجاتــه ســيصل إلــى 30 مليــون مواطــن خــالل الفتــرات 
القانــون الجديــد يركــز علــى  إلــى أن  المقبلــة. ولفــت 
التأميــن اإلجبــاري، حيــث. هنــاك ١١ نــوع مــن التأميــن 
االلزامــى تــم اضافتــه إلــى مظلــة التأمينــات االجباريــة فــى 
مشــروع القانــون، مثــل التأميــن علــى المهنييــن لألطبــاء 
ــراق  ــر االخت ــد مخاط ــن ض ــا، والتأمي ــن وغيره والمحاميي
اإللكترونــي. وأشــار إلــى أن القانــون الجديــد فــى مجلــس 
النــواب ومراجعتــه، ومــن المقــرر إقــراره خــالل الفتــرة 

ــة.  المقبل
االتحــاد  رئيــس  الزهيــرى  عــالء  األســتاذ  كلمــة  ومــن 

للتأميــن:  المصــرى 
On behalf of the Egyptian Insurance Market, and 
in my capacity as a chairman of The Insurance 
Federation of Egypt, I am honored and delighted 
to welcome all delegates and participants from all 
over the world to the 2nd Sharm Rendezvous to be 
held from 11- 13 November in the wonderful city of 
Sharm EL Sheikh. 
I wish to extend my deep appreciation to H.E. Mr. 

ملتقى شرم الشيخ السنوى الثانى للتأمني )راندفو( 
خالل الفرتة من 11-13 نوفمرب الجارى تحت عنوان

“إغالق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية فى صناعة التأمني”
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Hisham Anwar Tawfik, Minister of Public Enterprises, 
Arab Republic of Egypt for supporting the event and 
put the Conference under his patronage. 
I would like to extend my deep thanks and gratitude 
to the Excellences of: 
- H.E. Dr Mohamed Maait, Minister of Finance. 
- H.E Mrs. Ghada Wali. Minister of Social Solidarity. 
- Dr. Mohamed Omran, Chairman of Financial 
Regulatory Authority. 
- Counselor. Reda Abdel Moaty -Vice Chairman of 
Financial Regulatory Authority. 
For their kind initiative to share us in such unique 
event. I am also grateful for the Governor of South 
Sinai, Mr. Khaled Foda for his attendance and his 
continuous support through the splendid facilities 
offered to us. Special thanks to our distinguished 
speakers and panelists who have taken the initiative 
to gather us here today and wish them all the success 
& interest, that gathering deserves. We owe special 
thanks to our sponsors for their contribution and 
continued support. MRB, Saudi Re, Cashless, Misr 
Holding Group, gig, UIB,QNB Al Ahli life, Suez canal 
Non-life, Lockton, AXA, Continental Re, Suez Canel 
Life, El Swedei, Africa Re, Glob Med, Royal, Whity 
Dr. Mohamed Emad,Sarwa,GIZ,BIB,Amenli.Com, 
Contac, medmark, Misr Takaful, Egyptian Takaful 
Insurance, Euro Assist, IT Fusion. We also very 
grateful to our media coverage sponsors
Sharm Rendezvous 2019 is the second gathering 
of a series of prestigious SharmRend Conferences 
which will be held annually. The numbers of 
participants this year is impressive. We have more 
than 800 delegates representing 30 countries, and 
250 national and international companies. This 
truly embodies an unparalleled global collaboration 
of the brightest minds in insurance industry and 
academia. The conference will witness the signing 
of two cooperation protocols between the Insurance 
Federation of Egypt and the Emirates Insurance 
Association and National Insurance Company of 
Baghdad This year the theme of the Rendezvous is: 
Profitability in insurance industry: mind the gap
The protection gap is one of the most pressing 
issues facing societies. It leads to a severe lack 
of societal resilience in many developing and 
emerging countries. 
The widening protection gap is a global issue that 
cannot be solved overnight or by one individual 
company or group. 
According to Swiss Re’s sigma, Insurance related 

resilience of households has risen across the three 
main areas of risk, natural catastrophes, mortality 
exposure and healthcare spending. The study 
shows that a record-high US $1.2 trillion composite 
protection gap exists for these three main areas. It 
is timely to discuss this escalating problem, which 
is one of the main major challenges facing our 
insurance industry. 
Ladies and gentlemen, This year we offer you a rich 
and diversified program that will attract attention 
and fuel debate with its focus on: 
1: Egypt’s insurance sector overcomes challenges 
-The impact of regulation today and in the future. 
2: Profitability in non-life insurance: mind the gap 
3: Climate Risk and Natural Catastrophes - Closing 
the Protection Gap 
4: Brokers as Partners - The Key attributes to 
succeed in sustainable, innovative and competitive 
environment. 
5: Expanding the Spectrum of Life/ LTC Combination 
Plans A panel of experts and distinguished speakers 
with a comprehensive experience shall address the 
topics under our theme. There is so much that we 
can share and learn from each other and together 
we can build a strong and vibrant insurance and 
reinsurance industry. 
The Sharm Rendezvous has been also 
acknowledged as an annual platform that pave the 
road to the Egyptian Insurance market to discuss 
the annual Reinsurance treatiesrenewals. Having 
all these unique Reinsurance players and the most 

famous Reinsurance Brokers around 
us is incomparable chance to come 

to a common understanding and 
favorable agreements. During 
the conference there will also 
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be time for social and professional interaction in 
a relaxed and fascinating setting; to add much 
more fun and enjoyment such as the sporting 
Competitions and Educational Competition as 
well as Sharm Rendezvous’ unique and amazing 
parties. I hope your participation in the Conference 
will be a memorable experience and I am sure that 
the brainstorming, discussions, cooperation and 
friendships you will build throughout these 2 days 
will prove to be very valuable assets in the coming 
future. Let me seize the opportunity of this gathering 
to remember with great pride and appreciation, 
the souls of two of our well-known figures in the 
insurance industry figures from our colleagues who 
have departed from our world, after they greatly 
supported our industry for many years. 
- Mr. Wael Khatib, founder and Chairman of Lockton 
)MENA( Ltd. 
- Mr. Mohamed Mahmoud Abdalla, the Vice 
Chairman and 
Managing Director of Suez Canal Ins. 
Co. 
May god rest their soul in peace.  
Thank you for your attention and 
God bless you. 

وشــهدت ختــام فعاليــات الملتقــى 

اإلعــالن عــن جوائــز المســابقة التــى أطلقهــا الملتقــى 
ــتوى  ــى المس ــن عل ــة التأمي ــى صناع ــن ف ــع العاملي لجمي
المحلــى والعالمــي، والبالــغ قيمتهــا 10 آالف دوالر برعايــة 

ــاة. ــات الحي ــويس لتأمين ــاة الس ــركة قن ش
وأوضــح األســتاذ/ عــالء الزهيــرى رئيــس االتحــاد المصــرى 
للتأميــن، أن 18 فــرد تقدمــوا للمســابقة مــن مصــر والدول 
العربيــة واألجنبيــة، وفــاز بالجائــزة 7 أفــراد حصــل المركــز 
األول علــى 2500 دوالر والثانــى 2000 دوالر والثالــث 1500 
والســادس  والخامــس  الرابــع  المركــز  مــن  وكال  دوالر 
ــارة  ــوث عب ــار البح ــاف أن اختي ــابع 1000 دوالر. وأض والس
عــن مقــاالت تــم كتابتهــا حــول الموضــوع الــذى تــم 
اختيــاره مــن المحــاور الخمســة التــى تــم مناقشــتها فــى 
ــى  ــار بمنته ــر لالختي ــع معايي ــى وض ــدًا عل ــى، مؤك الملتق
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  التحيــز.  عــن  والبعــد  الشــفافية 
شــهدت الفعاليــات تكريــم الرياضييــن الفائزيــن بمســابقة 
ــة  ــت رعاي ــك تح ــدم وذل ــرة الق ــرق ك ــابقة ف ــس ومس التن

.QNB ــاة ــات الحي ــى لتأمين ــي  األهل ــو إن ب ــركة كي ش
ويهــدف هــذا الملتقــى إلــى توفيــر فرصــة مميــزة وفريــدة 
تجــارب األســواق  المشــاركة لالســتفادة مــن  للوفــود 
فــى  المعــارف  لتحديــث  إطــارًا  يعــد  كمــا   ، المختلفــة 
مجــاالت التأميــن المختلفــة و الوقــوف علــى أهــم وأفضــل 
آليــات  وتأســيس  الصناعــة  مجــال  فــى  الممارســات 
ــم  ــن بالعال ــادة التأمي ــن وإع ــواق التأمي ــن أس ــاون بي التع
ــادل المعلومــات والخبــرات وتنميــة عالقــات  مــن خــالل تب
ــوق  ــات بالس ــرص والتحدي ــم الف ــتعراض أه ــل واس العم

المصــرى واألســواق.
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عقـــدت رابطة معيـدى التأميـن العـــرب إجتماعهـا الثالثون 
ظهـــر يـــوم األثنين الموافق 2019/11/11

 -   Rixos Premium Seagate بفنــدق Mandarin بقاعــة
شــرم الشــيخ. 

ــم  ــه ت ــى أن ــار إل ــور أش ــام بالحض ــن الع ــب األمي ــث رح حي
عقــد هــذا اإلجتمــاع تنفيــذًا لتوصيــة الرابطــة 
لــدى إجتماعهــا األخيــر بالمملكــة المغربية 
)2019/09/25( ، وذلــك لضــرورة إيجــاد 
ــادة  ــركات اإلع ــاكل ش ــل مش ــة لح آلي

ــة. العربي
ــا  ــذ تاتاتات ــد األول :  متابعــة تنفي البنـ

ــت ــابقة. تتتتتتتتتتت ــات الس التوصي

 -  مالحظات حول كتاب السيد / أحمد المعمرى – مراقب 
التأمين العماني. 

ــن  ــة المعيدي ــن رابط ــوار م ــة الح ــن لجن ــاء بي ــب لق -  ترتي
ــن . ــى التأمي ومراقب

-  سجل موحد لمعيدى التأمين العرب .
-  إعــداد دراســة لقــدرة أســواق اإلعــادة العربيــة فــى 

ضــوء دراســة منظمــة التأميــن اإلفريقيــة.
-  إمكانيــة وضــع خرائــط الكــوارث الطبيعيــة للبلــدان 

العربيــة .
البنـد الثانى :  ما يستجد من أعمال.

البند الثالث : موعد ومكان اإلجتماع القادم.

اإلجتمـاع الثالثون لرابطـة
معيـدى التأميـن العـرب
شرم الشيخ - 11 نوفمرب 2019
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االتحــاد  رئيــس  زروق  / االســعد  بدعــوة مــن األســتاذ 
ــوق  ــن س ــة م ــتضافة كريم ــن وباس ــى للتأمي ــام العرب الع
التأميــن التونســى التأميــن تــم عقــد: اإلجتمــاع المشــترك 
لمجلــس االتحــاد 101 واللجنــة التنفيذيــة 71 تونــس يــوم 

.2019/11/29
وقــد تــم مناقشــة واقــرار العديــد مــن الموضوعــات 
المدرجــة علــى جــدول أعمــال اإلجتمــاع والخاصة 
واالداريــة  والفنيــة  الماليــة  بالشــئون 

والثقافيــة ومــن بينهــا :-
- اعتمــاد محاضــر اإلجتمــاع المشــترك 
69  للجنــة التنفيذيــة و100 مجلــس 
تاريــخ  بتونــس  المنعقــد  االتحــاد 
 70 اإلجتمــاع  ومحضــر   2019/4/27

للجنــة التنفيذيــة لالتحــاد.
واللجنــة  االتحــاد  مجلــس  قــرارات  تنفيــذ  متابعــة   -

. يــة لتنفيذ ا
وقوائــم   2020 الماليــة  للســنة  التقديريــة  الموازنــة   -

.2020 الماليــة  للســنة  التقديــرى  النقــدى  التدفــق 
- الغاء عضوية بعض الشركات من سجالت االتحاد.

- اعتماد خطة عمل االمين العام للفترة القادمة.
- جائزة أفضل بحث تأمينى والمقدمة من 

الدكتور/ رجائى صويص.
- مــا تــم حتــى االن مــن خطــوات انعقــاد المؤتمــر العــام 33 

لالتحــاد وهــران- الجزائر خــالل الفتــرة 2020/10/14-11.
- تــم األتفــاق علــى انعقــاد اإلجتمــاع القــادم للمجلــس فــى 

وهــران خــالل مــارس 2020.

اإلجتماع املشرتك ملجلس االتحاد 101 واللجنة التنفيذية 71
 تونس 29/11/2019

األخبار



63

جائزة البحوث التأمينية

ــى  ــث تأمين ــل بح ــص ألفض ــى صوي ــور / رجائ ــزة الدكت ــح جائ ــتمرارية من ــم إس ــرنا إعالمك يس
وقدرهــا خمســة أالف دوالر أمريكــى ألفضــل بحــث يهــم قطــاع التأمــن العربــى ويكــون مبثابــة 

إضافــة نوعيــة للمكتبــة التأمينيــة العربيــة ؛ 
على أن يتوافق البحث مع الشروط التالية : 

1. أن يكون له عالقة مباشرة بالتأمن .   
. )Original( 2. أن يكون البحث عمل أصلى

3. أن ال يكون قد قُـدم ألى مسابقة عامة أخرى .
4. أن يرفق ملخص عن البحث مع البحث األصلى .

 Artificial ( 5. أن يكون البحث ضمن املوضوعات املطروحة حاليًا كأوليات فى صناعة التأمن
 / Cyber Risk / الشمول املالى / الكوارث الطبيعية / التنمية املستدامة / Intelligence

املنتجات اجلديدة ......... إلخ ( 

هذا وسوف يتم إعتبار إرسال البحث املقدم موافقة ضمنية لألمانة العامة لالحتاد على نشره 
كليًا أو ملخص عنه ، وستقدم اجلائزة األولى خالل املؤمتر العام الــــ33  لالحتاد ، املقرر عقده 

مبدينة وهران – اجلزائر خالل الفترة 11 – 14 أكتوبر 2020.

ونود إعالمكم أن البحوث املقدمه سوف يتم دراستها من قبل
جلنة فنية من خبراء التأمن العرب ، 

آملن إستالم نسخة من البحث املقدم  رجاء فى موعد أقصاه 2020/08/01 - 
gaif@gaif-1.org / على البريد اإللكترونى التالى

مع إرسال نسخة مطبوعه وقرص ممغنط )CD( على العنوان التالى : 
   االحتاد العام العربى للتأمن 

   10 شارع إيران - الدقى – اجليزة – جمهورية مصر العربية ص.ب : 611 القاهرة 
 الرقم البريدى 11511 

األخبار



64

لقاء قرطاج الخامس عشر للتأمني وإعادة التأمني
تحت شعار صناعة التأمني العربية فى مواجهة 

التحديات الرقمية والتشريعية
تونس 24-22 / 3 / 2020

حيــث يهــدف اللقــاء 
الــى االرتقــاء بصناعــة 
التأميـــــن العربيـــــة 
مــن خــالل مواجهــة 
الرقميــة  التحديــــات 
ــريعية وتطوير  والتش
االمكانيــات  وتنميــة 
الموجــودة فى ســوق 
 , العربيـــة  التأميـــن 
ــذا  ــة ه ــن اهمي وتكم
اللقــاء لمــا يمثلــه مــن 
فرصــة تجمــع ممثلــى 
ــن  ــات التأميـــ شركـــ
التأميــــن  واعــــــادة 
واالقليميــة  العربيــة 
لبحـــث  لـميـة لعا ا و
االســتثمار  فــرص 
الحاليـة والمستقبلية 
التأميــن  فــى ســوق 
التأميــــن,  واعـــــادة 
فــرص  الستكشـــاف 
وتبـــــادل  التعــــاون 
االعمــال والمعلومــات 
والخبـــــرات وصــــوال 
ــة  ــاء وتنميــ لالرتقــــ
صناعــــــة التأميــــن 
وتعزيــــز  العربيــــــة 

مكانتهــا.

األخبار
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قام األستاذ/ مجيب ردمان  
مديــر عــام الشــركة اليمنيــة القطريــة 

للتأميــن 
بزيــارة مقــر االمانــة العامــة لالتحــاد العام 
العربــى للتأميــن  متمنيــا لألمانــة العامــة 

لالتحــاد كل التوفيــق والنجــاح كمــا هنــأ 
األستاذ /شكيب أبو زيد 

لــه  متمنيــا  الجديــد  منصبــه  بتولــى 
. والنجــاح  التوفيــق 

قامت األستاذة/ سينا حبوس
مستشارة التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية 

واألستاذة/مروة هشام
رئيسة مجلس ادارة جمعية الخبراء االكتوارين

بزيارة مقر االمانة العامة لالتحاد العام العربى للتأمين  

زيـــــــارات

قام األستاذ/ إيهاب سمير
إمكــس  شــركة  ادارة  مجلــس  رئيــس 
لوســاطة التأميــن وممثــل ســوق التأمين 
المصريــة بمجلــس إدارة رابطــة وســطاء 

ــرب ــن الع التأمي
بزيارة األستاذ/ شكيب أبو زيد

العربــى  العــام  لالتحــاد  العــام  االميــن   
ميــن للتأ

باألمانــة  بمكتبــه   2019/10/24 يــوم 
ــن  ــى للتأمي ــام العرب ــاد الع ــة لالتح العام
للتباحــث حــول عــدة أمــور بشــأن أعمــال 

الرابطــه.
والجديــر بالذكــر أن رابطــة 
وســطاء التأميــن العرب 
هــى إحــدى الروابــط 
الفنيــة العاملــة تحــت 
مظلــة االتحــاد العــام 

العربــى للتأميــن

األخبار



67



68

تأمني اليف الجزائر

TAAMINE LIFE ALGERIE (TALA) 

سنة التأسيس 

رأس المال المدفوع 

رئيس المجلس

المدير العام

العنوان

صندوق البريد

الهاتف

الفاكس

البريد اإللكتروني

الموقع على اإلنترنت

المدينة والدولة

2010

1.000.000.000 دينار جزائري

السيد بوعرور حسين

السيد محمد االمين بن عالق

123 طريق مفتاح - المكان الجميل - واد السمار - الجزائر 

16270

+21323926971-89 

+21323926911 

contact@tala.dz

www.tala-assurance.dz

الجزائر العاصمة – الجزائر

Year of establishment   

Paid up capital   

Chairman

General Manager  

Address

P.O.BOX

Tel

Fax

Email

Web site  

City & Country  

2010

1,000,000,000 A.D.   

Mr.Hocine Bouarour

Mr. Mohamed El- Amine Ben Allegue  

123, Route de Meftah, Beaulieu, Oued Smar, Alger

16270

+213 23926971 / 89

+213 23926911

contact@tala.dz

www.tala-assurances.dz

Algiers - Algeria

انضمام
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