
أسواق التامين العربية و تحرير التجارة في الخدمات
نظرة نحو مزيد من التحرير االقتصادي

نية الواليات املتحدة واليابان يف إدراج حرية التجارة يف اخلدمات لكن 1979ات واضحا منذ انتهاء جولة طوكيو من جوالت اجلات عام 
وقد رفضته 1985مث قاموا جمتمعني بالضغط إلدراجه يف جولة أوروجواي 1983مل يستطيعوا حشد تأييد الدول األوروبية إال يف عام

يار الكتلة الشرقية اخذ اجتاه املوافقة علي القرار دفعة قوية أدت إيل املوافقة يف عام  1993أنذراك كافة دول العامل النامي ولكن مع ا
بينها مصر, الكويت, البحرين, املغرب وتونس.دول عربية من8دولة من بينها 124وتوقيع االتفاقية من وفود 

ولألسف كانت العديد من األسواق العربية تعاين من احلماية الوطنية وتأميم صناعة التامني واليت نتج عنها كسياسات العديد من املشاكل.
..اخل…بتكار, حتمل املسئوليةوكما أن احلرية تظهر امجل ما يف اإلنسان من قيم من صدق, تعايش وتفاعل سليم مع اآلخرين, اال

اخل……………فان احلماية والوصايا تظهر أسوء مايف اإلنسان من ذاتية جوفاء, عدم االعرتاف باألخر, مجود والمباالة 
كافة كذلك احلال مع احلرية االقتصادية و ما يرتتب عليها من إعالء ملفاهيم املبادرة الفردية و ما يرتتب عليها من جتديد وتطوير وتقدم يف
ة جماالت العمل. وأيضا قيمة املنافسة اليت تفجر كافة الطاقات البشرية يف صراع يهدف دائما إىل النجاح والتميز. أما احلماية االقتصادي

ا تقود إيل العديد من املظاهر السلبية مبا يؤدي يف النهاية إيل التدهور و الضعف االقتصادي, ضعف اإلمكانات البشرية  فإ
اخل.…………والتقنية

-عاما من احلماية االقتصادية جند ما يلي: 40وإذا نظرنا إيل قطاع التامني يف العديد من الدول العربية بعد قرابة 
ضعف رؤوس أموال الغالبية العظمي من شركات التامني العربية وقلة وجود كيانات تأمينية مالية قوية و يكفي للتدليل علي ذلك أن -1

ال الواجب توافره يف الدول العربية حىت ما قبل توقيع اتفاقية اجلات كان يف غاية التديناحلد األدىن لراس امل
مليون جنيه2مصر

مليون دينار 1العراق
ال يوجدالسعودية 

ال يوجداجلزائر
ألف دينار600األردن 

جند الكثري من املؤسسات التأمينية حول العامل ضمن ضعف و هامشية الكيانات التأمينية يف غالبية الدول العربية و بينما -2
Fortune 500 بل أن هناك بعض الكيانات التأمينية اليت تندمج مع املؤسسات املصرفية فيما اصطلح علي تسميته

.Bancassurance
ارتفاع أقساط إعادة ترتب علي ضعف رؤوس اآلمال اخنفاض معدالت االحتفاظ باألقساط بالكثري من األسواق العربية وبالتايل-3

التامني الصادرة.
مل يلعب التامني دوره كأحد أهم مصادر تعبئة األموال و أحد أهم مصادر متويل االستثمارات يف الوطن العريب كما هو احلال يف -4

الدول املتقدمة. 
بلغت حجم أقساط التامني العاملية حنو التدهور الشديد يف األمهية النسبية لصناعة التامني داخل اقتصاديات الوطن العريب. فبينما -5

% من حجم الناتج القومي العاملي مبا جيعل التامني متفوقا علي صناعات 8.5أو ما يعادل 1999مليار دوالر يف عام 2500
% 0.8ميثل مليارات دوالر ومبا5السيارات و الطريان وتكنولوجيا املعلومات جمتمعني معا . بلغت أقساط التامني يف الدول العربية 

من إمجايل الناتج القومي للدول العربية.
تم شركات التامني بتطوير أي منتجات تأمينية جديدة ومن املالحظ أن غالبية التغطيات املوجودة هي تغطيات تقليدية متاما -6 مل 

وبسيطة.



لية اخلدمية إيل غري ذلك من مفاهيم عدم االهتمام مبفاهيم قياسات اجتاهات املستهلكني ومفاهيم إرضاء العميل وتكامل العم-7
تسويقية حديثة.

% من حجم 60و اليت متثل حنو Personal Linesعدم االهتمام إطالقا بتنمية تأمينات احلياة أو التأمينات الشخصية -8
أقساط التامني يف العامل.  

م والتغطي-9 تم شركات التامني بنشر الوعي التأميين لدي اجلمهور سواء حباجا ات التأمينية املتاحة وتوعية األفراد حبقوقهم التأمينية مل 
بل وعلي العكس كان تعامل شركات التامني سببا يف وجود انطباعات وردود أفعال سيئة لدي اجلمهور جتاه صناعة التامني. 

اخلدمة التأمينية من سعر , أفراد , الرتكيز املستمر علي العنصر السعري يف تسويق اخلدمة التامينية متجاهلني العناصر املختلفة لتسويق- 10
. اخل و ما ترتب علي ذلك من عواقب.………منتج تأميين , تكامل عملية التامني 

اخنفاض نصيب الفرد من أقساط التامني علي مستوي كافة الدول العربية مقارنة بالكثري من دول العامل النامي. - 11
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ال تزال دورة العمل يف الكثري من شركات التامني العربية يدوية أو شبه يدوية وإذا تواجدت نظم املعلومات كانت يف غاية التواضع من - 12
اإلدارية والفنية واالقتصادية, حيث اإلمكانيات والقدرات. وبالتايل عدم االستفادة من ما يرتتب علي هذه النظم من ترشيد للقرارات 

.إىل غري ذلك من مزايا.……إىل جانب خفض النفقات اإلدارية
الفشل يف استخدام األبعاد اجلديدة و املتغرية لتكنولوجيا االنرتنيت يف تسويق املنتج التأميين.- 13
حيث التشريعات اإلشراف والرقابة املنظمة ضعف وعدم مالئمة التشريعات والنظم الرقابية املتبعة يف الكثري من الدول العربية من - 14

لصناعة التامني من مستويات رؤوس األموال والرقابة علي اليسر املايل وتوحيد املفاهيم احملاسبية و تقييم أداء اخلدمة التأمينية.
ا فمن هذه القدرات الواجب الضعف يف القدرات اإلدارية لدي الكثريين من املستويات اإلدارية العليا بشركات التامني وعدم تكامله- 15

توافرها لديهم القدرة علي االتصال باألخريني, إدارة األفراد حنو األهداف, التحفيز للعاملني, التنسيق بني العاملني مبا يسمح بأفضل 
م و القدرة علي الفكر االسرتاتيجي و التحليل طويل األجل لكافة األحداث والتطورات من اقتصادية,  اجتماعية, استغالل لقدرا

ومت 1993حىت 1985اخل وليس أدل علي عدم توافر القدرات أعاله من أن اتفاقية اجلات نوقشت منذ عام ………دولية
والتزال القيادات التأمينية تطالب ببقاء احلماية املكفولة ألسواق التامني.2001وهاحنن يف عام 1994توقيعها عام 

عاما إحالل ملكات التحليل والدراسة لألخطار 40ة بشركات التامني حيث مت خالل الضعف الشديد يف الكوادر البشرية الفني- 16
وتقييمها ودراسة أي التغطيات افضل مبلكات آلية تتمثل يف آلية تطبيق التعريفات, إصدار الوثائق ذات الصيغ و الشروط املوحدة 

ا, افهم بسيط للشروط التأمينية, عدم متابعة وترتب علي ذلك وجود الكثري من العاملني هلم دراية بسيطة يف األخطار  الذين يكتتبو
املستجدات التأمينية علي مستوي العامل.

امتدت املشكلة أيضا للعاملني يف جمال اإلشراف والرقابة علي التامني يف الدول العربية من حيث ضعف القدرات واإلمكانات للقيام - 17
بعملية اإلشراف والرقابة علي شركات التامني.

التضخم املفرط يف حجم العمالة يف األسواق العربية و ما يرتتب علي ذلك من مشاكل إدارية, نفقات مالية, سوء أداء اخلدمة - 18
التأمينية.

ضعف العاملني يف اجلهاز اإلنتاجي يف العديد من األسواق من حيث الدراية الفنية و تكامل أداء اخلدمة التأمينية.- 19

ولنا أن نتساؤل ماخلطوات اليت اختذها السوق.( الذي يبدو انه تعود علي الطابع االستاتيكي 2001أالن يف مطلع عام وها نحن
لألشياء حىت فقد القدرة علي التفاعل الديناميكي مع املتغريات احمليطة) لكي يستعد لفتح أسواقه للشركات األجنبية للعمل فيه.

شركات التامني خللق كيانات تأمينية قوية!!!!!!!هل مسعنا عن حماوالت اندمج بني .1



هل مسعنا عن طفرات يف رؤوس أموال أي شركة تامني فيما عدا سبب التوافق مع متطلبات هيئات اإلشراف والرقابة علي .2
التامني!!!

هو املتحكم يف هذه هل مسعنا عن ثورات إدارية جذرية يف األسواق العربية أما ما يزال نفس اجليل القدمي (احلرس احلديدي).3
الصناعة!!!!!!!!!!!!

ا ليست الفنية فقط بل اإلدارية ومهارات التفاعل .4 هل شاهد السوق أي برامج تطوير للكوادر البشرية وتنمية مهارا
واالتصال!!!!!!!!

هل شاهد السوق أي طفرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات!!!!!!! .5
مفاهيم تقدمي اخلدمة من اجل حتقيق اعلي مستويات إرضاء العميل!!!!!!!هل شاهد السوق العريب حماوالت لتطوير .6
هل شاهد التامني تطوير يف التأمينات الشخصية أو تأمينات احلياة .7
هل شاهد السوق تطوير أي منتجات تأمينية جديدة ..8
الناتج القومي العريب% من إمجايل0.8هل شاهد السوق أي حماوالت لتطوير حجم سوق التامني العريب الذي ثبت عند .9

كلما أكثرنا من التأمل يف الواقع احلايل لصناعة التامني العربية.مل ولن حيدث شيء سوي املطالبة املستمرة وبدون ملل هلوتتزايد كلمة 
إىل محاية األسواق الوطنية حتت دعاوى كثرية اغلبها غري صحيح وفيما يلي استعراض لبعض هذه الدعاوى.

هناك من يثريون دعوى أن دخول األجانب سوف يؤدي إيل االستغناء عن الكثري -: علي العمالة الوطنيةدعاوى الحفاظ.1
من العمالة القائمة بالسوق 

هذا مردود علية بأنه يف ظل الكثافة العمالية احلالية واخنفاض بل وتدين مستويات اإلنتاجية للعامل و ما يرتتب علي ذلك من مشاكل 
يف حجم النفقات.  يصبح خفض حجم العمالة أحد املطالب إلصالح واعادة هيكلة السوق ككل وليس مشكلة إدارية ومن تضخم

ناجتة عن فتح األسواق. فهي مشكلة مرتاكمة نتاج عشرات السنوات من التأميم واحلماية االقتصادية جيب أن نواجهها خبفض حاد 
للعمالة. 

يثري شك حول أن اتفاقية اجلات تسمح للشركات غري ذات التواجد هناك من -: دعاوى حماية حقوق المستهلك!!.2
القانوين واملعنوي مبصر قبول التامني علي ممتلكات واألشخاص مما يؤدي إيل خروج الكثري من أقساط التامني للخارج مع عدم وجود 

ضمانات كافية حلماية حقوق محلة الوثائق.
ات ما مينع الدول املوقعة من فرض تامني املمتلكات واألشخاص مع شركات قائمة قانونية هذا مردود علية بأنه مل يرد يف اتفاقية اجل

تم خبدمة العمالء واحلفاظ علي  بالدول وال يعترب ذلك متعارضا مع حرية التجارة ( ومع ذلك ميت كانت شركات التامني 
)!!!!حقوقهم

لفكر أن الشركات األجنبية قادمة نفوائضها املالية الضخمة  وهنالك من يسوق - : دعاوى اإلغراق للشركات المحلية.3
المتصاص األسواق العربية من خالل خفض حاد يف األسعار و احلصول علي حصة سوقية كبرية متكنها من السيطرة وسوف متكنها 

فوائضها املالية الضخمة من امتصاص أي خسائر حتدث يف البداية حىت ميكنها السيطرة علي األسواق.
-وهذه الدعاوى مردود عليها مبا يلي: 

يف األلف من أقساط التامني بالعامل أو ما 2مليار دوالر أو ما يعادل 5أن حجم أقساط التامني العريب جمتمعة المتثل اكثر من 3/1
مليون مواطن.4% من أقساط التامني يف والية كنتا كي إحدى اصغر الواليات األمريكية اليت يقطنها 50يعادل 

% من أقساط التامني العربية تذهب إىل األسواق األجنبية يف صورة إعادة تامني صادر.45أن اكثر من 3/2
أن كافة الشركات العاملية القادمة للسوق تتبع املفاهيم احلديثة حملاسبة التكاليف وسوف يقيم نشاطهم يف كل دولة علي حدا من 3/3

وا يف نشاطهم يف أي دولة حيققون فيها خسائرحيث مستويات األداء و الرحبية. ولن يستمر 
ا اتبعت سياسات منو متوازنة وهادئة واعتمدت علي تطوير 3/4 املتتبع لتجربة الشركات األجنبية يف الكثري من األسواق جيد أ

منتجات تأمينية جديدة يف األسواق وزيادة حجم السوق



عوا إىل أن شركات التامني األجنبية القادمة سوف تقوم بإخراج وهنالك من يد-: هروب رؤوس األموال إلي خارج البالد.4
فوائضها وأمواهلا إيل اخلارج الستثمارها وما يعنيه ذلك من عدم استفادة أسواق االستثمار احمللية من هذه األموال وعدم احلفاظ علي 

حقوق محلة الوثائق
-وهذه الدعاوى مردود علية مبا يلي: 

رقابة علي التامني بالدول املتقدمة هنالك الكثري من الضمانات اخلاصة حبماية أموال شركات التامني ففي يف كافة تشريعات ال4/1
ا داخل إجنلرتا مساوية حلقوق محلة الوثائق والتشريعات بالواليات املتحدة اكثر تشدد ا إجنلرتا تلتزم شركة التامني بان تكون استثمارا

ا سبق ليس هناك ما مينع من تطبيق املثل يف البالد العربية و التزال كافة تشريعات الدول العربية حنو االستثمارات خارج أمريكا . ومم
تنص علي استثمار أموال التامني داخل البالد

ميكن تفادي هذه النقطة من خالل أجهزة رقابية وإشرافية قوية بالدول العربية4/2

 في العالم 1% بينما لم يتجاوز 7.3علي مستوي العالم 9991بلغ متوسط النمو في أقساط التامين لعام %
العربي مازالت مستويات متوسط اإلنفاق علي التامين اقل بكثير من مستويات اإلنفاق العالمي حيث يمثل التامين 

% من إجمالي الناتج القومي العالمي. 7.5

 بينما بلغ النمو في أقساط تأمينات 1999% في عام7.3بلغ متوسط النمو في أقساط تأمينات الحياة عالميا
% ويعزي ذلك أساسا إلى النمو الطرد في أقساط الحياة في بعض الدول العربية 12الحياة في المنطقة العربية نحو 

%.10% اإلمارات 17% المغرب 21وعلي رأسها مصر 

 بينما بلغ النمو في 1999ي عام % ف1.2بلغ متوسط النمو في أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا
%.1-المنطقة العربية نحو

مقارنة بين الدول العربية والدول األوروبية وأمريكا واليابان من حيث
متوسط إنفاق الفرد علي التامين-1
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نسبة أقساط التامين إلى إجمالي الناتج القومي
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8.55 ǐқ ǔƧƣỷ ǒỸƹǁƳƣỷ
13.35 ǐқ ǔƧƣỷ ǑƝƤƧƧƣỷ
12.84 ỷңҳƹƳҳ
8.52 Ỹҳƫңƕ
6.52 ỸƹƫỸƧƣừ
5.68 ỸƹƣỸƁƹữ

11.17 ƩỸǎỸƹƣỷ


