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تجربتي في العمل في قطاع   : *يحيى الصفواني

 ** في العراق وفي بعض الدول الخليجية التأمين
 
 
 
 

 السعودية: تأسيس المعرفة والخبرة التأمينية في العراق ما قبل

 

حرددددد   كندددددل ر   1987عندددددررت ادددددللل عمن فدددددتل ة ارددددد  لدددددة عةرر مددددد  عةال  ددددد  عة دددددا ر   لدددددة عدددددت  
عةددددددرك  ل عبددددددر عةحرعددددددر عة  ةددددددة  ب ددددددرلرة  يبددددددلر  عمدددددد  رددددددر ل ددددددلر عر ددددددة لددددددة  كتةدددددد  عةرلحدددددد  

 كندددددل   .assistant supervisor دددددن عل كر دددددتعر ر حددددد   3 ةردددددرر لدددددة م دددددرعر ة  ددددد رعر 
عةصدددددددرن عر كتندددددددل  حدددددددر ة  لأعرددددددد  لع دددددددت مادددددددر  دددددددتعتل رلع ددددددد ة لدددددددة عة تراددددددد     ددددددد   دددددددت 

عةا دددددكلر  عة دددددة كندددددل أامدددددة لع دددددت ل دددددلر يدددددرر ة عةا دددددكلر    حدددددل  عت دددددرر  ةددددد  م دددددرعر    لأعدددددل 
عدددددررع  ردددددر سرددددد   عةرلع ددددد  عة ترا ددددد   عةراجعدددددعر ردددددر عةيررددددد  عةا دددددكلر  ر  رادددددعر عندددددر  دددددتح  

ع ردددددددل رندددددددت عن ددددددد  مصدددددددرر عة فدددددددر   بعنندددددددت ندددددددة حعدددددددا   اددددددد  عةل ددددددد   رعل حدددددددرعا  دددددددلر  عةي 
سعح رعدددددد نة ة نمددددددرت   ةددددددع   ردددددد رددددددر مددددددتة عة   لددددددة  ددددددلك  عة دددددد رعر عة  ن دددددد ة ظددددددت    ددددددت لر 

ألن ددددت للصدددد  يص صددددت   أنددددت ع دددد    دددد  عة  ددددلح حددددتل ع ر نددددت ة رفددددل   عننددددت لددددة سرددددر عة ف دددد  
لدددددلص عةحصددددد ل ع ددددد   ظ جددددد  ندددددترلر   كتندددددل عةرا دددددر  نددددد ع    دددددر عألحسرددددد  ع ددددد  عةم ددددد ر    

 عةر ة  هة عةر    عألمبل ة  لع ح عة ة  ر    تا  عةار  لة عةالعق 
 

أر   دددددرح ةدددددة مدددددتة ي    عمة حدددددتق ب ددددد  مر دددددلر عمن  دددددت  ردددددر  فدددددر     بدددددل ردددددر  ردددددل  حدددددر ة 
  بدددددة مادددددر أر  دددددلحل ةدددددت كددددد  ردددددت  دددددبا  كدددددل  ردددددر عةر م دددددتل ما تةددددد   لكدددددتر ردددددر عةردددددل  ر 

رح ةددددة بدددد ة    عنددددر عما ددددلعة رددددر رددددري  عرددددتلر عة ددددلك  ل   ددددل ب  دددد ر رظددددتهلر مركددددتر أر  دددد
عةرت ددددد  ردددددر عةددددد ك ل  ة دددددل رن دددددت   دددددلع عل  فدددددر   ة  مدددددتل  اعدددددعر  حعدددددا كدددددتر هندددددت  ردددددت  فدددددتل مأ
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 عإلنددددتا رددددر حددددرع ة عة يددددلا    ةح ددددر عةحدددد  كددددتر عألرددددل رف صددددلع  ع دددد  ردددد   ع دددد رتلر   ددددة 
 عمي  تل مف   عةر  نرعل لة  ال محا عة اععر ع   أر  فر  رر    فل ع  ت 

 
نددددددتا   كددددددتر هنددددددت  رفتب دددددد   يصدددددد    أن  دددددد   9ع دددددد فل عألرددددددل ع دددددد   أ دددددديتص رددددددر  كدددددد ل  عا

أ دددديتص   كددددلرر  أن دددد   كنددددل  عحددددرع  رددددن      هكدددد ع أصددددمحل ر ظجددددت  لددددة هدددد    3عألرددددل  ةدددد  
 ر عة ددددددلك  عةار ادددددد  م ددددددتا  ر ظجع ددددددت   تلري ددددددت عة رعدددددد   ل صددددددمحل  أنددددددت أحردددددد  عندددددد عر راددددددت

 ة كعددددددل ة  ل ر حدددددد  لددددددة ا دددددد   عددددددترر عة دددددد رعر مصددددددحم  أن دددددد عر  دددددد     رددددددرعل عةف دددددد     ددددددع
رات ندددددت    ندددددت  كن ندددددت   ددددد ت   سل دددددتر  عةددددد ل عر دددددل رادددددت لدددددة  عدددددترر عةحلردددددا   ا ردددددل رندددددت 

ع ددددد  عألي دددددتل  عةرصدددددتن  عة دددددة كتندددددل ات رددددد  عةرددددد ااة عةم عدددددل لدددددة عةارددددد  عةرك بدددددة  عةم ددددد  
متة دددددك  عةصدددددح ح    كندددددت ن ددددد ر    ددددد  ت  ب ندددددت ل  ألي دددددتل نددددد ع   يتندددددتل عة ددددد ل       سرددددد  ع

ر عنددددددر   ددددددلع  عةم دددددد ن هنددددددت  أ  عنددددددر عةدددددد هتة  ةدددددد  رصددددددن  عةن ددددددع  عةنددددددتع  لددددددة  ا رددددددل عة ددددددر 
عةح دددد      ددددارل  مصددددحم  مف دددد  للرددددا عةاردددد  ك ددددلك    ن جعددددل   ددددكل علر عةف دددد    رددددر أعفدددددب   

 مار  ة  رر عألصرات  
 

متة  رعنددددددتل عةاتردددددد    ع   ع  رصددددددح مت  م ددددددع   رددددددر عةددددددر لعل عة رلرب دددددد  عةر  عة دددددد  بددددددر ةكددددددتر عر دددددد
 13th رمددددددترم عة ددددددترعر رددددددل لع  متةددددددر لر عة تة دددددد  ع ددددددل لددددددة عة  رعنددددددتل عةاتردددددد  لددددددة     ددددددلع 

Course in General Insurance, Swiss Insurance Training Centre, 

Zurich (SITC)  عآل ددددع    متةددددر لر عة  رعن دددد  عألللرف   ع   عن  ددددت/Afro-Asian Training 

Course  

 

لددددة ن ت دددد  عةيردددد   ددددن عل عة ددددة امددددع  ت لددددة  ددددلك  عة دددد رعر عة  ن دددد   حددددل  رعلر رددددرعلهت عةاددددت  
عأل ددددد ت  عبدددددر عةمدددددتاة لمدددددت  بدددددرأل ألكدددددل متمن فدددددتل ة ارددددد  يدددددتلا عةادددددلعق    كندددددل ادددددر  س  دددددل 

 متة دددتةة  ح ددددرم لددددة عةرلكددددس   ةدددد   كددددر هندددت  ر ددددتل ة  لل دددد    كدددتر  ج ددددة عأل ل اددددر حددد   مدددد جت  
عةددددد ظ جة  عةردددددتةة متة ما ددددد  ألندددددت   كردددددت كدددددتر  دددددعل ة  فددددد ل   ر عةفتعدددددرر لدددددة  دددددلك  عة ددددد رعر 
عة  ن دددددد  عندددددد  ةددددددر   فددددددر  رددددددت ةدددددد  ع دددددد ل  عةدددددد ل أرتردددددد  لددددددة عةرلكددددددس عةدددددد ظ جة م ددددددبة عسرحددددددت  
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 ددددت    ردددد     كدددددتر  مددددلة رددددد    عة دددد رعر عة  ن دددد  مدددددتةيبلعل  عة ددددة ةدددد   دددددسل  ددددتم   أرتر دددددت ع
 محتة ت  أن  عر      

 وبدايات تطور قطاع التأمين السعودي بدء العمل في السعودية

 
  عددددددت  بددددددر  عر ددددددة لددددددة 1978ةدددددد   كددددددر رج دددددد   عة دددددد رعر ةددددددر  عةاتردددددد  رددددددر عةنددددددت  لددددددة عددددددت  

عة ددددا ر    اددددر نمدددد   م ح دددد  عنددددر ا ددددتو عألعرددددتل عددددرع أ ة دددد  عةرفددددت ةعر عةدددد عر  ار دددد ر ردددد  
 ددددلك  ألعركدددد   عة ددددة كتنددددل   ددددر   ددددلك  عةسرددددل عةال  دددد  عألرلرك دددد    كتنددددل ر  دددد    كبعددددلع  لددددة 
عةرن فددددد  عة دددددلا   ع ددددد    دددددت عةيصددددد ص  عةرر مددددد  ع ددددد    دددددت عةارددددد     عة دددددة كتندددددل   ددددد ل  

 ع   رفت ةع ت عة  رعر ع   رلكمت     عرتة    رفت م    را ت 
 

عةاترددددد  ردددددر عةندددددت  عدددددر  ابددددد ل عةر   ددددد  كدددددتر  فددددد  لدددددة   دددددت عن  دددددتل عةددددد عة عة ددددد رعنة ةدددددر  
عةرعن دددد  ة  دددد رعر  ددددلعت   عإل رددددتر متةفرلردددد  كرظ ددددل ة  رددددتر   ةدددد   كددددر هنددددت  ردددد     دددد رعر  ةسعرددددة 
ع ددددد  عةرلكمدددددتل  م ح ددددد  ا دددددتو عألعردددددتل أ  عةرفدددددت مل ة    ددددد  عةر ددددد  ة تل عةرصدددددتحم  ة دددددت   

ع دددددد   ةدددددد  ك ددددددل  ةجدددددد ح   كددددددتر عة دددددد رعر عةمحددددددلل هدددددد  عألم ددددددل  ددددددرع م    ةدددددد  إلصددددددلعل عةبندددددد  
 .Letter of Credit (LC)عمع رترعل 

 
كددددتر رن صدددد  عة ددددماعن تل رددددر عةفددددلر عةا ددددلرر اددددر  دددد ر عل جتعددددت  لددددة أ دددداتل عةددددنج  ع دددد    ددددل 

 عا ددددد ق اندددددتر عة ددددد    رردددددت  لدددددل لددددد ع   رتة ددددد  ة ر مددددد  عةال  ددددد   1973رادددددتل  حدددددلة أم ددددد  ل 
ن عر صدددددددنتعع عر  عة بعددددددد  لدددددددة عة دددددددا ر   أعدددددددترل   ظ ج دددددددت لدددددددة ر دددددددتلر  عر اددددددد  كبندددددددت  ردددددددرع
لرددددددت  عةددددددر ةة أ  رددددددت  اددددددلن عةعةرن فدددددد  عة ددددددلا    رنمدددددد  لددددددة عةرن فدددددد  عة ل  دددددد     نددددددت  ر ددددددتل 

مر دددددتل اعبدددددر عةاسردددددسد   كددددد ة  ر دددددتل  دددددرر عةدددددر ةة عةيدددددتص متةح دددددتا      ددددد   رعندددددت  عةدددددررت  
عةمحدددددلل   رعندددددت   دددددرر عةدددددر ةة عةمحدددددلل   ر دددددتلر  رنتلددددد   صدددددرعل عةدددددنج  لدددددة كددددد  ردددددر عة بعددددد  

ر دددددد   رنمدددددد     اددددددر  دددددد   نجعدددددد  هدددددد   عةر ددددددتلر  ع دددددد  عددددددر  ددددددلكتل أرلرك دددددد  عر ادددددد  ر يصصدددددد  
    هدددددد   عة ددددددلكتل رددددددت كتنددددددل  اردددددد   م ماددددددر أر  مك عدددددد   هددددددتةعبعل  ر   ددددددلكتل ك لردددددد    تمتن دددددد

   مدددددددر أر عةرفدددددددت ةعر عة دددددددتن رعر ةدددددددرع     دددددددت   ددددددد رعنة ةمددددددد  حفددددددد  ردددددددر ن دددددددت ت    ا ددددددد تلعل  
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  هنر ددددددة  ر دددددد  ة   ررن دددددد      عةدددددد د    عع فددددددر مدددددد ر ه تمدددددد   حلرددددددا-ممددددددت    محددددددلل -محددددددلل 
 ةددددددد  رلددددددد   دددددددلكتل عة ددددددد رعر عةاتةر ددددددد  ة ه ردددددددت  متة ددددددد ق عة دددددددا رل   متة دددددددتةة عةارددددددد  ع ددددددد  
عة  ع دددددر عةجا دددددة لدددددة عة ددددد ق ردددددر يددددد ل عةددددد ك   أ  رمت دددددلر  حدددددل رظ ددددد  عةم جددددد   ا رددددد  كجعددددد  

فددددد  ردددددر يددددد ل  هددددد   ددددديص رانددددد ل أ   ب ادددددة  دددددا رل عة ن ددددد   حصدددددلع د   لدددددة رلح ددددد  مح
ل ددددتل أعرددددتل رددددرل ععر متةركت ددددة عةرتة دددد  عةر حففدددد  لددددة هدددد ع عة دددد ق ة   دددد    ددددلكتل  دددد رعر  
ر ددددد جعرعر أ مدددددت  ردددددر برع ددددد  عن ددددد ق عر  دددددتسعل ر  ددددد  عم حدددددتر عةي ع دددددة أ  ردددددت عدددددلن عب دددددرع   
مر  دددد  عة اددددت ر عةي ع ددددة    هكدددد ع ظ ددددلل  ددددلكتل عرعددددرر ر دددد   ددددلك  ع حددددتر عةي ددددع  ة  دددد رعر 

  ا رل  ار عر ل لع ت لة  ال محا عنر       ت -محلرنة- ةبلأ رتل ك ر
 

 العمل في الشركة السعودية المتحدة للتأمين

 
 دددددن عل لدددددة عة ددددد رعر عة  ن ددددد    ع ددددد فل  5عن ف دددددل ة ارددددد  لدددددة عةرر مددددد  عةال  ددددد  عة دددددا ر   مادددددر 

أ  رددددت كددددتر  اددددلن  Saudi Unitedبددددة عةرفددددت  أ م  لددددة عة ددددلك  عة ددددا ر   عةر حددددرر ة  دددد رعر 
 هدددددة  دددددلك    دددددته  لدددددة لأ دددددرتة ت  ل عةفصدددددعبة   هدددددة    رددددد  م دددددلك   ددددد رعر عةفصدددددعبةتبدددددعر عةا

عت  دددد    تلردددد  علرفدددد  لددددة عةرن فدددد  عة ددددلا      ددددلك   عددددترر عة دددد رعر عة    ددددلر     ددددلك  مددددتة عس 
عة    دددددلر     دددددلك  ك رعل دددددتل ع نعددددد ر عةبلر تن ددددد    كتندددددل عت  ددددد  عةفصدددددعبة  ر ددددد  ردددددت   دددددر  

ن دددد     ددددلك  ة اب ددددد   5 عدددد   ددددلكتل عةفصددددعبة  عة ددددة  مدددد   حدددددل رظ   ددددت لنددددرات   دددد تح ت  ر ر
 عةر ت  عة تسر  ابعم ة ك مد   لك  ة يررتل عةمحلر      عة  

 
كددددتر رددددرعل عددددت  عة ددددلك  عة ددددعر أحرددددر عةصددددمتي   ات نددددت لددددة عة تنددددة عةجنددددة رددددرعل عةف دددد  عةجنددددة 

ا دددد   عددددترر عة دددد رعر كددددتر اعددددر عإلن ددددت  لفددددر عةرن ددددرة رددددر  ددددلك  ك رعل ددددتل ع نعدددد ر    حعددددا أر 
 أ ك ل  رعل ت ةة ةعبرأ متم  ف ل عر عةف   عةجنة 

 
كتنددددل أعردددددتل عةمجعددددد   ن دددددت ت ت عما صدددددتر    ر ددددد  عة دددددس  عألمبدددددل ردددددر رحجظددددد  عة دددددلك    كدددددتر 
عة دددد رعر عةمحددددلل  ر دددد  عةح دددد  عألمبددددل رددددر عألعرددددتل عةر ددددنرر  ةدددد   ددددلك  عة دددد رعر    عنددددر ح دددد ل 
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فدددددددرعل أ  ن دددددددم   ددددددد ة   حرعدددددددر رر ع جتا دددددددتل  عدددددددترر عة ددددددد رعر ظ دددددددل ردددددددت   دددددددر  مرر عدددددددر   رعددددددد
امتةن ددددم   per bottomأ   per policy هدددد  هدددد  ع دددد  أ ددددت   retentionعمح جددددت  

  دددددددح لع   حصدددددددت  ة  دددددددت ا عة ددددددد رعر  أا تر دددددددت   دددددددرل أر عةن دددددددم     ةرحجظددددددد  عة ددددددد رعر عةمحدددددددللد
عألمبددددل رددددر هدددد   عة  ددددت ا لددددة عةرحجظدددد  هددددة ة ددددحنتل صدددد علر عةف ردددد   عألادددد  هددددة ة  دددد  عةاتة دددد  

عمح جددددددت   أر ناردددددد  مربددددددرأ  رددددددلعةف ردددددد    أر رددددددر عةرنت ددددددة ة  ددددددلك    هددددددة رتسعةددددددل حرع دددددد  عةا
ادددددرلر عة دددددلك  ع ددددد  عمم  دددددتة اسردددددس  ة نر ددددد  عمح جدددددت   متة دددددتةة  per policy ع ددددد  أ دددددت 

ل  عةددددددد treaty wording عم جتا ددددددد  م ي ددددددتل أمبددددددل  هددددددد  رددددددت كدددددددتر ع اددددددتل  رددددددد  نددددددص
أ دددددتل حج ظددددد  عةردددددرعل عةجندددددة  عةددددد ل كدددددتر عما دددددلعح    هددددد ع نعددددد ر   صدددددت  ت  دددددلك  عةم رل ددددد تل ع

رن دددددرمت  ردددددر هدددددد   عة دددددلك  ةرلعامددددد   ددددددل     دددددت ا عة دددددد رعر    مدددددال  ةددددد  لددددددة  فلردددددل ة رددددددرعل 
 يدددددلرر  أادددددل  راعدددددرعر    Swiss Re عةفت دددددر ة   ردددددتو متةراعدددددرل ددددد  عةردددددرعل عةجندددددة أ    عةادددددت  

ةرصدددددد ح  عة ددددددلك  لددددددة  كنددددددل أل  أر عا لعحددددددة  دددددد ار  م ددددددك  ألمدددددد لأ ددددددت لددددددة عةر مدددددد و   
يص صددددددت   أر عة  ددددددت ا عةصدددددد علر  كرددددددت  probability theoryظدددددد  نظلردددددد  عمح رددددددتمل 

 دددددد فتة ة ل دددددد  أر عة ددددددع  أحرددددددر عةفصددددددعبة اددددددررل ع  ع مددددددح  ا رددددددت    ردددددد  لددددددة  ددددددجعن   عحددددددرر 
ع دددد رعتنة م   مددددتح عةر مدددد و    كددددلل ةددددت عنددددة لددددة  ةدددد  كنددددل أل  رصدددد ح  عة ددددلك  ككدددد  

   ركنت رلع ا  عة فلرل 
 

ري  جددددد  ك  دددددت  عدددددر عةنرددددد  ا عةالعادددددة  عة دددددا ر   ة  ددددد رعر  ا ردددددل أر عة ددددد ق يددددد ل ل دددددلر عر دددددة 
 ددددددة  كبعددددددل رددددددر لتة دددددد ق حددددددلر   عة ددددددلكتل   نددددددتل  ع دددددد  أصدددددد ل عة  ددددددت ا  أمبلهددددددت   لع ددددددت 

عم صددددددتمل بددددددعر  دددددد عا  عةاددددددتر عر أ دددددد   كتنددددددل عةرل ندددددد  لددددددة عةحلكدددددد    لددددددة رعيدددددد  عة ددددددلك  
 ل راددددد  دددددت ا عة ددددد رعر  أ دددددلو رندددددت لدددددة  دددددلك  كبعدددددلر كتة ددددد رعر عة  ن ددددد  عةالعا ددددد    عر   ددددد را 

ع  ددددت ل دددد  أر أعرددددتل عةمجعدددد   ر دددد  عةاردددد ر عةجفددددلل    ةمددددر رتسعةددددل هنددددت  حت دددد   ةدددد  عة  ددددت ا 
  ل  ة ا  رحجظ  عة لك  ر  عسن  ةامععةص علر  عةر       عة ة  ر   

 
 العمل في شركة المشاريع التجارية العربية
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بدددددل  عن ف دددددل مادددددر أم دددددل ردددددر عدددددت  ردددددر عةارددددد  رددددد  عة دددددلك  عة دددددا ر   عةر حدددددرر ة  ددددد رعر لدددددة عةي 
 Arab Commercial Enterprisesة ارددددد  لدددددة  دددددلك  عةر دددددتلر  عة  تلرددددد  عةال  ددددد  

(ACE)  عة دددددلك   ك دددددتمف  ت   ارددددد   حدددددل رظ ددددد  ر ر عددددد  أعردددددتل كبعدددددلر أيدددددل   هدددددة  كتندددددل
% ردددددر أ ددددد    دددددلك   م ددددد ر ة دددددنج  7عةا  دددددتر  عة دددددة كدددددتر  فدددددتل أر صدددددتحب ت  ر ددددد  ر ر عددددد  

Exxon -  عة ددددددة هددددددة  حددددددر  عة ددددددلكتل عةر دددددددتهر  لددددددة  ددددددلك  عةسرددددددل عة ددددددا رل عألرلركدددددددة 
ردددددرع رت  م دددددك  ردددددت ردددددر عةحك رددددد  عة دددددا ر   أ  أر هددددد ع ك دددددت كدددددتر رفررددددد  ة دددددا رر  - األعركددددد د
ة مددددد ر  مدددددتل  م دددددلع  مدددددتاة عةحصدددددص ة صدددددمح ع دددددر ت ل ردددددت مادددددر األعركددددد  عة دددددا ر  د   ألعركددددد 
 ر   لة   ق عما صتر عةحل عةارعر رر عةن ت تل عما صت تنة  ة  ر ر  

 
   ر راددددددتر رددددددرعلهت عةجنددددددة أةبعددددددل    ددددددت كددددددتر عددددددلأ  عة ددددددلك  عةرددددددرعل عإلا  رددددددة  ددددددة  أةجددددددت   

 مك ن ددددددددت  ددددددددلك   دددددددد رعر   ددددددددلك    ددددددددت  عةن ددددددددت   عةيبددددددددلر   كتنددددددددل عة ددددددددلك    ر دددددددد  بعن رددددددددت 
brokerage firm    متإلركددددددتر عي  ددددددتل رددددددت   ددددددنر  ةدددددد   كددددددترمجمدددددد  عة ردددددد  بددددددعر عم نددددددعر

 جدددد ق ع دددد  عةفددددرلر عمم  تب دددد  ة  ددددلك رددددت    ح ردددد  رددددر أي ددددتل كبعددددلر  ددددلك  عة دددد رعر عةر ددددتهر  
  لة عأل  عق عةر ة    ة   لك  عة  ت   ة ف   ب  لعل عةحرت   عإلعتر   عةر   م 

 
ب  سردددددددد   ر عةا  ددددددددتر  ر ر عدددددددد   ددددددددلكت ت كتنددددددددل  دددددددد لل ح رددددددددت   عددددددددرع  رددددددددر عألا ددددددددت  ر ددددددددج عت  

لددددة عةددددررت  حعددددا عةرعنددددت  عة  ددددتلل عةددددل    لددددة عةرن فدددد  عة ددددلا    عةدددد ل عة ددددلك  ةجددددل و    لعلددددة
 عة ددددددة كتنددددددل لددددددة  دددددد ل نردددددد  كبعددددددل  مجمدددددد    عةلرددددددت  كدددددد ة  ع دددددد علعرعل عةاتصددددددر    ددددددة 

لصدددددددع   32كدددددددتر هددددددد ع عةرعندددددددت   ح دددددددتا ة   دددددددا  لظ دددددددل ر دددددددل و ةبندددددددت        ددددددد  ت عةرر مددددددد 
   عةاددددلعق يدددد ل عةحددددلة عةالعا  /عإلعلعن دددد  ة    دددد  عح  ت ت ددددتع دددد ير  عددددرر رن ددددت حصددددلع  رددددر ابدددد

ماددددر   ادددد  ردددد عنا عةمصددددلر عددددر عةاردددد     كددددتر ة  ددددلك  لددددلو لددددة عةيبددددل عة ددددة  ماددددر عددددر عةددددررت  
 كع  ر ل    ل    ة  كتر هنت   تا     ة ن ت  عة لك  لة عةيبل  عةظ لعر  20
 
جدددددلو ةل دددددلر ردددددر عةارددددد  لدددددة عإلرعلر عةاترددددد  لدددددة عةيبدددددل ظ دددددلل عةحت ددددد   ةددددد  ر دددددتعر ردددددرعل  رماددددد

 عةجلو  ه ع  ل    ن عبة  ة  عةررت    كتر ررعل عةجلو عن ل عة فتعر لة  ال محا
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 شركة اتحاد الخليج للتأمينالعمل في 

 
 Gulfظ ددددلل  ددددلك  ع حددددتر عةي ددددع  ة  دددد رعر  1980ماددددر رددددت عسرددددر عددددر عددددت   لددددة برع دددد  عددددت  

Union Insurance Co  كدددددتر بعل دددددة  دددددك رلع  ل ددددد  عة ددددد رعر عةالعادددددة عةر ردددددل   ادددددر 
عتردددت  ة دددت  ل فدددر   ةددد  عة دددلك  عة دددة أعرددد  لع دددت ة  دددرتح ةدددة متمن فدددتل  ةددد  عة دددلك  ردددرعلع   عي عدددل

 هكددددد ع كدددددتر ل ددددد  صدددددا م  نفددددد      ددددد لع   14عة رعدددددرر  ةددددد   كدددددر ادددددر رمددددد  ع ددددد  عر دددددة را دددددت 
نجدددددد   كجعدددددد  عة ددددددلك  عة ددددددع  رنصدددددد ل بددددددر  رادددددد    هدددددد  بددددددر ل   كعدددددد  جمدددددد  عةمجتةدددددد   ةمددددددر  م

 عةر م  س    عةر   يتةر  لفر     ة  
 

اجددددترد بددددلأ  رددددتل  صدددد   ةدددد   دددد رعر اك ددددلك  ر ددددتهر  محلرن دددد  ر  ة ظ ددددلل  ددددلك  ع حددددتر عةي ددددع  
 كنددددددددل أ ل رددددددددر عردددددددد  لددددددددة عة ددددددددلك  ح دددددددد  أر  ةدددددددد  كددددددددتر    رعنددددددددتل محلرنددددددددة 6,000,000
اماددددد   ةددددد   كدددددر بل دددددة  دددددك رلع ادددددر  صددددد  مادددددر   كتندددددل عة دددددلك   ر أةدددددم  أم دددددل ردددددرأ  ددددد رعة 
عردددددتلر عةر مددددد  عةحرع ددددد  عإلن دددددت    كندددددل أن ظدددددل  صددددد ل عأل دددددتا ردددددر   تمفدددددت  كدددددتر   لدددددة  ددددد   

عةم رددددددل   عنددددددر  صدددددد ةت ظ ددددددلل عةحت دددددد   ةدددددد  نصددددددمت    سراددددددت    ماددددددر أ ددددددت  ا ع دددددد  ظ ددددددل أر 
ل هددددد ع عةر مددددد و رددددد  رعا حددددد  حدددددعةاردددددتلر عة دددددة نحدددددر ماددددد   دددددت  ع ت ةددددد   مدددددر ر رنددددد  لدددددرعل 

عة دددددع  رنصددددد ل بدددددر  راددددد  ل ددددد   ردددددتن  ردددددر   دددددنتر عة ددددد رعر  ةعندددددت  ةمندددددت أ دددددتل ر ددددد ة  أر ةددددد   
هنددددت  ركت ددددة ماددددر  م ردددد ظجعر  دددد    يصددددة  م علرددددر عةريددددت لر ح دددد    دددد فل أر لنددددت ل مددددرل 

لفددددددر ع دددددد انل  كرددددددرعل ةف دددددد   عددددددترر عة دددددد رعر ت  راعنددددددكنددددددل ةددددددت عنددددددت بحركتننددددددت  ةدددددد     ل دددددد  أنددددددة 
رعنة كددددتر  اردددد  ةددددر  رنصدددد ل بددددر  رادددد  ككت ددددة  تمادددد   عردددد  لددددة  اددددل محددددا مر ظدددد   دددد  

يدددد ل هدددد   ة  ددددلك  لددددة عة ددددلك  ك ددددتنة ر ظدددد     مت دددد يرع  ر ب عددددتل   ددددت ا  دددد رعر  صدددد ل 
ت أنددددت  دددد ماددددر   ددددلع  ك دددد  رجصدددد  ع دددد  عةبنت دددد  أصددددرلنت عة   فدددد  لادددد   عحددددر   اا   عةج ددددلر متةبلرددددر

رنصدددد ل بددددر  رادددد  ع دددد  أر ع اا ددددت   ا دددد   ددددتر    م صددددتل متة ددددعر بل ددددة  ددددك رلع  ر علفددددع رمادددد
 بيت   عة لك  مر لر  صرعلهت عة   ف  بل ة  ك رلع   ي   
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كتنددددددل   ل دددددد  عةاردددددد  هدددددد   ري  جدددددد  عددددددر  علهددددددت ألن ددددددت كتنددددددل لددددددة  دددددد ل    دددددد    ددددددلك  رددددددر 
ةحددددعر  اددددر أع ع  ددددت عةم عددددل رددددر  ا ددددة  لكددددتر ع ددددة  أر عل ددددرل أم ددددل رددددر امادددد  عأل ةدددد   عةي دددد ر 
نصددددددتة عةردددددد ظجعر  ل نددددددت ر تةددددددة مدددددد ر أ ددددددر ر ددددددكنت  ة ردددددد ظجعر عةاددددددسعة عةفددددددتررعر رددددددر  عم رددددددتل

ل حددددددتل  عةارددددددتلر   حدددددد       ددددددرنت عرددددددتلر  رعددددددرر  صدددددد ح ةدددددد ة ليددددددتلا عةرر مدددددد     هكدددددد ع كددددددتر 
نصددددددة عة ددددددت مل  عةملع ددددددة    ارنددددددت بة اردددددد  لددددددة عة ددددددلك  كجددددددلع  ل صددددددمح بدددددد ة   تةددددددا ع نددددددعر

 دددد  ن ردددد  عةري جددددتل رددددر أ  جدددد  عة ددددت مل   ع  ددددتةن ددددر رددددت ن  دددد    عةددددر عةعة  ةدددد  م ددددك  ر اددددل
 دددددتع   ك ندددددت عةرددددد ة ن    ددددد  بدددددرأ عةمحدددددا عدددددر  12 عةعددددد رة   علهددددت ردددددر عأل دددددتا    كدددددتر عةارددددد 

عردددددتلر أيدددددل  ة دددددكر عةرددددد ظجعر عةر دددددس  عر  كدددددتر ع ددددد فتر  هددددد ع عةر مددددد و رددددد  عة ادددددل عةددددد س  
 ة      عح  ت تل عت     رر عألر ل عةصام   رع  

 
ل ددددلر اصددددعلر ة    دددد  لاادددد    لعل دددد  كبعددددلر لدددد      دددد   لددددلو لددددة عةلرددددت      ددددال عة ددددلك  لددددة

 دددد  ةحفددددت  يددددل لددددة  ددددرر  ةمددددر  ةدددد  كددددتر ع دددد  ح ددددتة ع دددد نسعن  دددد عا  عةردددد ظجعر لددددة عةرلكددددس 
   ددددة ررعندددد  عةددددررت  أ مددددت    ردددد      دددد  لددددلس رحت ددددة عة ددددلك  ة صددددمح عةدددد ل كددددتر لددددة عةيبددددل 

 هكدددد ع أصددددمح عةرلكددددس لددددة حت دددد   ةدددد  عددددتر عر ل ددددت ة    دددد  عر ددددت  هدددد     رددددرعلع  ةجددددلو عةلرددددت 
 هدددد  رددددر أحددددر يبددددلعل   عةف ددددة   عنمدددد   ةدددد   ددددتا  عةاددددتر عر لددددة عة ددددلك  عة ددددعر رنعددددة ي ددددل 

ةددددد  عبدددددا  ددددد       دددددل  عة دددددلك  ةمندددددت    كرادددددت ر ردددددرعل عدددددت لك  عة ددددد رعر عة  ن ددددد  لدددددة م دددددرعر ددددد
 ة ار  لة ا ل 

 
ةعددددد     رددددد     أاصدددددر مدددددت عدددددرر عةجدددددل و    ب ددددد ع عة تندددددةلدددددة عع فدددددترل عر عة دددددلك  كتندددددل ران ددددد

لأ  عةردددددددددتل عةمبعدددددددددل   حفعدددددددددا أا دددددددددت   ددددددددد رعر  لمدددددددددة عةر دددددددددتهرعر لع دددددددددت ر ر عةنظدددددددددل  ةددددددددد  
 عةم لر  عةر  للر إلرعلر ه   عةجل و  لعإلركتن ت

 
لة عةالعا ددددد  حدددددع ددددد رل عر دددددة لدددددة  دددددلك  ع حدددددتر عةي دددددع  ة  ددددد رعر ةردددددرر عدددددترعر كتندددددل ي ة دددددت عة

عب ددددددرأل    عنددددددررت  لك  ددددددت ة اردددددد  لددددددة ركددددددتر  يددددددل كتنددددددل عةحددددددلة لددددددة  ل   ددددددت  اددددددر  عإلعلعن دددددد 
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ة ر رددددد  حتر دددددت  م   ددددد   ت صدددددا   ددددد عس  دددددجل علعادددددة كدددددتر      عر أحردددددحددددد كندددددل ح ددددد   ةددددد  عة
 كرت علر لة نص ر ك ل ع   عةصجح  عةرعي    ة   ن 

 
شااركة البااابطين لصاانالة البرامياال انفصااال متقاا  لاان التااأمين: العماال فااي 

 البالستيكية

 
ماددددر عددددترعر رددددر عةاردددد  لددددة  ددددلك  ع حددددتر عةي ددددع  ة  دددد رعر  ماددددر أل دددد   ددددن عل رددددر عر ددددة لددددة 
 دددددد ق عة دددددد رعر عة ددددددا رل عن ف ددددددل ة اردددددد  لددددددة ر ددددددتل  يددددددل ري  دددددد  ك  ددددددت  عددددددر  ددددددن عل عر ددددددة 

  ددددددلك  عةمددددددتم عر ةصددددددنتع  عةبلعرعدددددد  عةم  دددددد  ك  لددددددة عة دددددد رعر    عن ف ددددددل ة اردددددد  لددددددة  يبل ددددددة 
عألمتر ر ددددددد  لدددددددة عما صدددددددتر  عإلرعلر    كتندددددددل   دددددددة  ة  ددددددد جترر ردددددددر ي جعكر دددددددتعر ة ردددددددرعل عةادددددددت

 ه   عة لك  هة  حر  عة لكتل عة ة   رر أص ة ت ةر   لك  ع حتر عةي ع  ة   رعر 
 

   كتندددددل   ل ددددد   رعدددددرر   رع ددددد  ة  ادددددلن ع ددددد  عة تندددددة عةار دددددة لدددددة عإلن دددددتا عةردددددترل  عة  ددددد را
هددددد   عةبلعرعددددد   مدددددتو أ ت دددددت   ةددددد   دددددلك  عةصدددددنتعتل عةم ر ت  ددددد  لدددددة عةر رددددد  عةصدددددنتعة  كتندددددل

لددددة ررعندددد  عة بعدددد  عةصددددنتع    عة ددددة كتنددددل اددددر بددددرأل  اردددد  كررعندددد  صددددنتع   ةرن  ددددتل ب ل ة دددد  
كع ددددد ر ل عدددددر  100كع ددددد ر ل عدددددر عةيبدددددل    120ردددددت  فدددددتلة  مادددددر هدددددة  عةصدددددنتعتل عةر دددددتنرر   

 رعن  عةصنتع   لة عةررت  رر ة بلعرع  عةم    ك   لة عةررعن  عةررت  حعا رصن  عةمتم ع
 

لددددة عة اددددلن ع دددد  عة  عنددددة ةددددة  ا رددددل عةم عددددل عددددر هدددد   عةصددددنتع   عع فددددر م ن ددددت كتنددددل رجعددددرر 
عةجن ددددد  لدددددة عةار  ددددد  عإلن ت  ددددد  بدددددر ع  ردددددر  ريدددددتل حبعمدددددتل عةبددددد ةة بدددددل   عر  ددددد  رس  دددددت مدددددتألة عر 

 عل حددددددلعلر عة ددددددر  يتصدددددد   أن ددددددت  حجدددددد  لددددددة  دددددد  عةرددددددترر عة ددددددة   ا  ددددددت رفت ردددددد  ة دددددد  عةر   مدددددد 
أردددددتمر رك ددددد ل     كددددد ة  راتة ددددد  عةر دددددت   عةر ا فددددد  متةارتةددددد  لدددددة عةرصدددددن  مكتلددددد  ر ددددد   ت  ت 

 ر نعدددددعر   ددددد عقد    كتةادددددترر لدددددة هددددد   عةجاتة ددددد  عما صدددددتر   لدددددة عة دددددا ر    لارددددد ظجعر  عردددددت
متعندددددد  كرددددددت لددددددة  دددددد   تل ع ر دددددد  ري  جدددددد   ر رهدددددد  رددددددر  ن دددددد تل   فتلددددددتل   عةاددددددتر عر  ن ددددددر أر

 كدددددتر أحدددددر عةادددددتر عر عة دددددتمفعر لدددددة ر رددددد  عةب ل ك ر ت  دددددتل  حتةددددد  عةردددددرعل عةادددددت   هددددد  علعادددددة
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لددددددة عةمصددددددلر   عن  ددددددت ع  م دددددد عق رلكمددددددتل نفدددددد  عةرن  ددددددتل  ةدددددد  عة ددددددلكتل عةري  جدددددد  عةصدددددد رتةة 
 عة ن    

 
 شركة التأمين األهليةالعودة إلى التأمين: العمل في 

 
عة دددددة  عةاددددد رر  ةددددد  أحمدددددتر عةصدددددنتع لفدددددللل ة أ دددددلر يدددددتلا عة دددددلة نمادددددر عدددددت   أح  دددددل مدددددتن

     دددددر  ت   يددددد  كددددد  عه ردددددترة  هدددددة عة ددددد رعر  لتنمدددددررل  ةددددد   دددددلك  عة ددددد رعر عأله  ددددد   دددددتأحبب 
محلرن دددددد   اردددددد  للع ددددددت عإلا  رددددددة لددددددة عة ددددددا ر    حددددددل رظ دددددد  ر ر عدددددد   ددددددلكتل   هددددددة  ددددددلك 

ةسعرددددد  ة رك جدددددتلد   اعةسعردددددد  ر ر عددددد     دددددة ن ددددددت تل   تلرددددد   صدددددنتع   اع    هددددد   عةعةسعرددددد 
ةصددددددددنتع  عة  تمدددددددد  عةحرعر دددددددد  ةتبن دددددددد د   اعةسعردددددددد  ة صددددددددنتعتل -ة س ددددددددتاد   اعةسعردددددددد  ة حرعددددددددر

اعةسعردددددد  ة يدددددررتل عةمحلرددددد د   اعةسعرددددد  ةيدددددررتل عرددددددتل  عة  ع  ددددد د  كددددد ة  عةن دددددت تل عةيرر ددددد 
  يدددد ر عحددددر رددددر عأل حددددل ا ددددترر عةر ر عدددد  كتنددددل كدددد   عحددددرر رددددر  ددددلكتل عةردددد عنا  عة جلردددد د   

  ه   ر ات      حصع  ع رة عتل   رع   كتر رر بعن    سرل عةصنتع  لة حعنت 
 

تمم  دددددتة ردددددرعلع  ة ددددد ع عةجدددددلو   كردددددت لدددددة عةحدددددتمل عة دددددتمف  لدددددحر عة دددددلك  كتندددددل   ر ددددد  معر دددددل 
لفددددددر كتنددددددل  مدددددد   ن عددددددت  أم ددددددل       دددددد ة  كتنددددددل عةرحجظددددددعةر ر عدددددد   عرددددددتل راظدددددد   ددددددلكتلم

 دددد رعر ه تمدددد  عة ددددجر ة ددددلك  عةسعردددد  ة يددددررتل عةمحلردددد   عة ددددة كتنددددل  ر دددد  عددددررع  رددددر عةفددددت لعل 
ب ددددددل  رددددددر ابدددددد    كتنددددددل  رددددددتل  أعرددددددتل  tugboatsعةمحلردددددد     ددددددجر عةيرردددددد    هدددددد  رددددددت ةدددددد  أيل

-ف عر دددددد  ة  دددددد رعر ر دددددد  عةحلرددددددا  عةمحددددددلل  رددددددل لع  مددددددتألن عو عة stevedoringعة حرعدددددد   عة جلردددددد  
ةاردددددددد  عددددددددر حدددددددد عرا عةاردددددددد   عة دددددددد تلعل  عةر دددددددد  ة   عةنت  دددددددد  عددددددددر ممددددددددت    ر دددددددد  ة   لة ع

  products liabilityعةرن  تل عةرصنا  

 
لدددددة  دددددلك  عة ددددد رعر عأله  ددددد  عألم دددددل   دددددلع  ةيبلع دددددة  أ  ة دددددت سرندددددت    ع  حدددددل  كتندددددل ل دددددلر عر دددددة

ةددددة لع ددددت أم ددددل رددددر للصدددد   رلرب دددد  لددددة ر ددددتل عة دددد رعر اكنددددر ر عة دددد رعر عةمحلل/عةمحددددلررد حعددددا 
عة فعددددددل بدددددددسر   ردددددددر عة ددددددد رعر عة  ن دددددد  ر ددددددد  ر لدددددددا أةم دددددددنرل  ددددددتسل  لددددددد عر عبدددددددر    ددددددد تة 
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 دددددد رعر عة  ن دددددد   كددددددتر  ج ددددددل  أر  حمددددددل ه ددددددت  متمددددددتر عةانمكددددددة   عأليعددددددلعر كتنددددددت  ردددددد  ر عة
 ةمنت  ي   عر عةحم ل أ مت  

 
كددددتر عة ددددجل  ةدددد  عةمحددددلرر ة ة فددددت  متة ددددترر أعمددددت  ر  دددد  عإلرعلر  عة ددددعر  فددددة عةمحتلنددددت  ل دددد  
عألعرددددددتل  عألرعددددددة  عةرب  رت ددددددة عة ددددددتبا   عة ددددددعر ع ددددددة صددددددتةح عةصددددددتةح  عةدددددد ل أصددددددمح  سرددددددلع  

ددددتلل رددددت ماددددر   عة ددددعر ات دددد      عصددددت  سرددددن    عةرددددرعل عةرددددتةة ليددددل    عةرددددرعل عةاددددت   رعدددد  ح  
ة ع   دددددددرع   ة  دددددددلك   سرعددددددد  عةرلع ددددددد  عة تن  ددددددد  لدددددددة عةفدددددددتهلر   عةدددددددسر   عةمحدددددددلرنععر عةددددددد عر ةددددددد   ددددددد

مصددددددد حتبة لدددددددة  ددددددد مل لدددددددة عةرنترددددددد  ة ندددددددت ل ح ددددددد    ددددددد   ل عةر ددددددد  لر رددددددد  لن دددددددتر ا ددددددد ر 
   كتنددددددددل ت  ري  جدددددددد ت  ع  رتع دددددددد ع    دددددددد   عل  دددددددد    كتنددددددددل سرددددددددتل ة ة محددددددددلرر  ر دددددددد  ل ددددددددح  حف ف دددددددد 

ع ددددلر راددددت ا متة ددددت لر   عنددددررت  دددد   ن ددددتس عة  ددددل عةددددلعم  بددددعر عةيبددددل  عةمحددددلرر   دددد  لق رنددددة 
  ددددددرح ةدددددد  مت دددددد ارتل  دددددد تل   هنددددددت   ت  أصددددددمح عةدددددد هتة متة دددددد تلر أم ددددددل رددددددر رنت ددددددة  رلرحدددددد

  محلر  
 

 التطوير المهني من خالل الدورات التدريبية

 
أعرددددد  لدددددة  دددددلك   ردددددر عةدددددر لعل عة رلرب ددددد   أندددددت ددددد جترر ردددددر عةرسردددددر للصددددد  عم ةفدددددر أ  حدددددل ةدددددة

 General Arab (GAIF)عة ددد رعر عأله  ددد  كدددر لر عم حدددتر عةادددت  عةال دددة ة  ددد رعر عةمحدددلل 

Insurance Federation Marine Insurance Seminar  دددد  ح فدددد  رلع دددد   لددددة 
عةرنتردددددد  أ مددددددت  حدددددد ل عة دددددد رعر عةاددددددت    دددددد  عةح فدددددد  عةرلع دددددد   عة ددددددة أاتر  ددددددت عةر ر عدددددد  عةال  دددددد  

حدددد ل  لددددة عةمحددددلرر أ مددددت   ARIG Reinsurance Seminar (ARIG)إلعددددترر عة دددد رعر 
 Designing a Reinsurance  صددددر   بلنددددتر   عددددترر  دددد رعر ة ددددلكتل عة دددد رعر عةال  دددد 

Programme for an Arab Insurance Company  
 

عة دددددة حلصدددددل ع ددددد    ددددد رل ر دددددتلعل رددددد ظجة  دددددلكت  ت   ردددددر يددددد ل ر ر عددددد   دددددلكتل عةسعرددددد 
لر لددددددة عة نظدددددد   أ  حددددددل ةددددددة للصدددددد  ةحمدددددد ل ر    عة ددددددة كتنددددددل  ددددددلك  عة دددددد رعر عأله  دددددد   حددددددرعهت
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 Al Zamil Managementعدددد  رددددر يدددد ل رحتمددددلرر أ تنددددة   اددددرر  ت عةر ر  عإلرعلر

Course     كتندددددل ةدددددة ر دددددتلك  أيدددددل  ردددددر يددددد ل ع حدددددتر عة دددددلن عة  تلرددددد   1985 لدددددة عدددددت
  مته رددددددت  ل دددددد   ظددددددعةال  دددددد  حدددددد ل عمح  ددددددتل لددددددة عة دددددد رعر عةمحددددددلل   كددددددتر هدددددد ع عةر مدددددد و  ح

عةي ددددد  ألر   دددد  عةج دددددلر  عأل ددددد ت  رحرددددر عةرددددد   نت مددددت عةرلحددددد   عأل دددد ت   ح دددددتر ع  دددد  عم حددددتر
لدددددة   دددددت ا عة ددددد رعر    ردددددر عمح  دددددتل لدددددة عة  صدددددع  كتندددددل ر ع ددددد  محددددد عرا عمح  دددددتل عةمحدددددلل   

أ دددددد ل   دددددد  عةحددددددتمل كتنددددددل ألحددددددر عة  ددددددتل عةدددددد ل ع دددددد  لر رلع ددددددتل ه ع  دددددد  بددددددر ر   بعددددددل أل 
أيدددددل  ة صددددد  لع دددددرهت عمدددددتلر عدددددر نردددددت ا رصددددد لر ة دددددرلع تل عة  ع  ددددد    مددددد  ع ددددد   ر عصدددددجتل
 عةركت ة!

 
عةرتة دددد  ري  جدددد  ة ب تنددددتل عةحدددد ل  ج ددددعل عة  عنددددة  1988  اددددسسل راددددتللة مح فدددد  رلع دددد   عددددت  

ددددلل   دددلكتلة   Whinny Murray & Co: Financial عة ددددة أاتر  ددددت  ددددلك   رنددددة ر 

Statements and their Interpretation  كددددتر  ةدددد  رجعددددرع  ةددددة  ددددرع  يص صددددت    
 أننددددددة كنددددددل أر دددددد   ددددددلك  عة دددددد رعر عأله  دددددد  لددددددة ع  رتعددددددتل ر  دددددد  عةر ددددددتهرعر لددددددة  دددددددلك  

  عة ة كتنل عة  رعر عأله    ر تهر  لة لأ رتة ت عإل رنل عة ا رل/عةمحلرنة 
 

 االقتراب من التأمين من موقف التراث

 
ة سعرددددددددتل مكددددددددتر هنددددددددت  ر لر أاتر ددددددددت ع حددددددددتر عة ددددددددلن عة  تلردددددددد   عةصددددددددنتع   عة ددددددددا رل حدددددددد ل ع

   ةمدددر Legal Obligations in Insurance Contractsعةفتن ن ددد  لدددة عفدددر عة ددد رعر 
أصدددددددمح عة ددددددد رعر   لدددددددة ل دددددددلر اصدددددددعلر  1989    لدددددددة عدددددددت  كدددددددتر كرحتمدددددددلر لل هددددددد   عةردددددددلر 

ن ددددددب ت   ر مدددددد  عه رددددددت  عةر   ددددددتل عةلعع دددددد  ة ن ددددددت تل عة  تلردددددد   عةصددددددنتع   كرددددددت هدددددد  عةحددددددتل 
 لة ه   عةرحتملر 

 
 ر أم دددددل عألرددددد ل   دددددتلر كتندددددل رعددددد  ة ألمددددد ر رحتمدددددلع  لدددددة را دددددر عإلرعلر لدددددة عةدددددررت   بدددددرع ر 

رددددد ظجعر رن دددددربعر   عةددددد عر هددددد  لدددددة عةحف فددددد  عة ددددد ةردددددر ر  لردددددت  عةلردددددتحة  ةر ر عددددد  ردددددر 



 
 تأمينية قاأور 

 

 
 19 من 13صفحة   تجربتي في العمل في قطاع التأمين السعودي الصفواني يحي 

 

رددددر رع ددددلر عةسكددددتر  عةددددري  اعةمددددلرم د    عإل ددددتلر  مرددددر لددددة أر ع  دددد  أر  فندددد  متةح دددد  لددددة بع دددد  
عردددددد  كتة ددددددا ر   حعددددددا كددددددتر م ع  ددددددر اددددددتن ر عددددددنظ  ع   ا ددددددلن متة دددددد رعر ل دددددد    دددددد ر  اعددددددر 

 مت صددددددم   عةل ددددددت   ددددددب   عةررتل دددددد    لددددددة بع دددددد    دددددد ر لع ددددددت عمن مددددددتو أر عة دددددد رعر حددددددلع     دددددد
 عة لل   لة ا ل  يل أنت ن و رر عةفرتل 

 
كدددددتر ع دددددة أر ع ددددد ار مردددددت أعدددددلن ردددددر عة يلر دددددتل عة دددددلع   ةر ع  ددددد  ردددددت   اا دددددت ردددددر أ ددددد    

بحةفددددددت  ا ادددددد  نفدددددد ر رارن دددددد  لددددددة  عةرحتمددددددلر ةدددددد  لادددددد   رددددددت حددددددرا   عب ددددددرأل  كددددددتر عة دددددد ة  
بعددددددرل  أادددددد ل رددددددت كنددددددت نرتل ددددددت لددددددة  ج ة نددددددت لددددددة عةاددددددلعق ا  ددددددل ر ةدددددد  ك لم ددددددت د   ع  مة ف  ددددددتعة دددددد

  ةدددددد  ك تمدددددد  د    كددددددتر لر لادددددد  عة دددددد ة بددددددعر رددددددر   دددددد  لة رددددددت  جا دددددددت  متةن ددددددم  ة دددددد  ار  دددددد
عةرحتمدددددل عةب  ددددد عر   يدددددل  فددددد ل ر ددددد  أ  ك تمددددد  ع ددددد  ع ددددد ح ت   لكدددددتر  ةددددد  عةرج دددددتح أل ددددددلح 

 دددددد  عةددددددري ل  ةدددددد  عة تنددددددة  probability theoryة دددددد  نظلردددددد  عمح رددددددتمل رددددددر ي ةددددددت 
اردددد  مجف ددددت لددددة عةرر مدددد    عةدددد ل  فدددد ل عةجف ددددة متإل ددددتلر  ةدددد  رف ةدددد  عبددددر   ر دددد   عةدددد ل     عةددددرعنة

دددددل   بدددددنص  صدددددلرح أ  ا دددددت   صدددددلرحد حعدددددا أندددددت م ع  دددددر      ا ر كددددد  عةافددددد ر حددددد ل  م ردددددت ح 
 لدددددددة عةفدددددددل ر ندددددددص صدددددددلرح أ  ح ددددددد   عدددددددل صدددددددح ح   حعدددددددا أر عة ددددددد رعر عفدددددددر بدددددددعر  دددددددللعر

عةرددددد ر ر  عةرددددد رر ةدددددتد ل ددددد  صدددددح ح    ددددد  عددددد رر  ةددددد  عةف دددددت  عةصدددددح ح   كدددددلل ة ددددد  لحددددد ل ا
كدددددتر   بدددددا  دددددلع  اادددددتن رد ر ادددددتلن ع  دددددت ادددددلر  عة  تلرددددد  الح ددددد  عة ددددد ت   عةصدددددع د حعدددددا 

نتادددد   رددددت  حردددد    هدددد  رددددت كددددتر  حددددرا حعددددا عنجدددد  ي ددددت  عةنتادددد  أ  عة ردددد    هدددد  أر رددددر لفددددر
ع اتهدددددر   كبعدددددلر ا صددددد   ةددددد  عةرت ددددد  أ  ردددددت ل ا دددددتد  عةددددد ل عدددددل   بددددد ع  عةددددد ل   دددددمفت لدددددة اتل ددددد 

عددددر ي ددددتل ت    كدددد ة  ادددد ل رن دددد ة ة ل دددد ل ع  ددددت عةصدددد ر  عةر ددددتلك ر لددددة عةلح دددد  ب ا  مددددت
دددرل مدددت ع ددد  ردددر م ظ دددل ةدددتد    كتندددل عةن ع ددد  ر لمددد    ددد  ظ  دددل  ل  ا   عة ددد   اردددر كدددتر ةدددت لم 

 ة  ر   
 

 الغزو العراقي للكوي  وبعض آثاره التأمينية
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 كدددددددتر ة ددددددد ع عةحدددددددرا  ددددددد  علع    عدددددددت  ريددددددد ل عةفددددددد عل عةالعا ددددددد   ةددددددد  عةم ردددددددل 1990كدددددددتر عدددددددت  
لمادددددر عددددد رعر ردددددر  صددددد ةة  ةددددد  عة دددددا ر   عت دددددرع  ردددددر     دددددلع كدددددتةسةسعل لدددددة عةرن فددددد  ككددددد    
عأل تندددددة  أحدددددر عةردددددرلع    أ كدددددل أر عةم ردددددل 1990 ة/أ  ددددد    2ريددددد  عة ددددد   عةالعادددددة لدددددة 

ر اددددر عمدددد ر عةاددددلعاعأيبلنددددة رددددر عةاددددتر عر لددددة  حددددر   ددددلكتل عةسعردددد    كددددتر بلر ددددتنة عة ن دددد    
    كدددددل أندددددت  ددددد  ترل ري ددددد ع عةم ردددددل  ةددددد   كدددددر  ةددددد  ادددددر أع دددددر مادددددر لدددددة عةلعرعددددد  أ  عة  جسرددددد ر 

عةلعت دددددت عأل تنددددة   كندددددل ع دددد ر  ةدددددت  أنددددت لدددددة ر ددددت   ةددددد  عةعدددد   لدددددة  ددددت لر ريصصددددد  ة جدددد ر  
ندددددددل أادددددددلأ عدددددددر  ح دددددددر علعادددددددة ع ددددددد  عةحدددددددر ر رددددددد  عةم ردددددددل لدددددددة عةصدددددددح   هددددددد ل لاندددددددررت ك

عة    ددددلر  كنددددل أ ددددتلو ل  دددد لل عة لع ددددر عةال  دددد  عة ددددة كتنددددل  مددددتو هنددددت   عة ددددة ةدددد   مددددر  دددد كل 
   ةفددددر  ددددت  أل  ددددا رددددر هدددد ع عةفبعدددد   ةمنددددت عآلر أصددددمح حف فدددد  ردددد  أنددددت ةدددد   كددددر اددددر  حفددددا ماددددر

عأللكددددتل عة ددددة   تلددددل  ةدددد  عة دددد ح كدددد   هدددد ع عةل دددد  رحددددت م  ع   ددددجتن لر لا ددددة كدددد نة علعاددددة 
    ةمددددر يدددد ل عة ددددتع  عة تة دددد  كددددتر عة ددددتلو اددددر أردددد ت مارددددتل رددددر  ددددرل  ماددددر  عة فدددد  ب دددد ع عةل دددد 

  حعددددا ع  ددددر لددددة نجدددد  عةارددددتلر عة ددددة ن ددددد   ت  ةددددعة ددددلكتل عة تمادددد  ةر ر عدددد  عةسعردددد  اددددتررعر  
 ر ر عددددد   ر دددددعر أر عة نجعددددد ل ة حردددددر عةسعرددددد   عةدددددل     عة دددددة  يدددددص  ل عةسعرددددد   رك دددددة عة دددددع 

 كددددد ر لدددددة عدددددر  حددددد  ة  ددددد    أرددددد له   عةل مددددد  لدددددة عةر دددددترلر    ةمدددددر عةل ددددد  كدددددتر ردددددت عدددددسعل لدددددة 
 مف ددددد  عأليددددد ر كدددددتر راظر ددددد  يدددددتلا عةرر مددددد  ل دددددة   ابددددد  عددددد ر ةهندددددت      دددددلع حعدددددا عة فع دددددت 

  دددددمت عةرظدددددتهلر     دددددرأ   ةددددد  ردددددتادددددر  حددددد ل عة دددددتلو    كدددددتر   ددددد ر عةاردددددتل لدددددة ل دددددلر عةا ددددد ل
 ةددددد  ركدددددت ر عةصدددددلن عةنفدددددرل يص صدددددت   أنندددددت لدددددة رلكدددددس ررعنددددد  عةيبدددددل  عةر دددددتلع عةندددددت  لدددددة 

 حدددددد   بنددددددت رلعمددددددس عةبندددددد  عة ددددددا رل عألرلركددددددة   عة ددددددا رل عةجلن ددددددة   عة ددددددا رل عةبلر ددددددتنة  
 عةلع حددددددة ة صددددددلعل    عةبندددددد  عةال ددددددة    م أ ددددددد     أر أصدددددد  كعدددددد   حدددددد ل عةر ادددددد  يددددددد ل 

يددددد ل عأل دددددت  عة تة ددددد   مادددددر أر   مدددددر لر   ردددددر عةجدددددسو عةددددد ل يدددددلا عدددددر عة ددددد   رادددددت ا  ةددددد   دددددك   
عةيبدددددل   دددددرأل  دددددت اتل مدددددتر اددددد عل علعا ددددد     دددددت نحددددد  عةيج دددددة   هدددددة رن فددددد  نج  ددددد  رعيددددد  

كددددددد  عدددددددر عةيبدددددددل  سعر عألردددددددل  ددددددد  ع  يص صدددددددت   عر   ددددددد    120عة دددددددا ر     مادددددددر ردددددددت  فدددددددتلة 
عددددرر كبعددددل رددددرر أ ددددمتح   عن فدددد     نب دددد  كددددتر ر دددد رلع      ح ةددددل هدددد   عةرددددرر  ةددددعألعة تة ددددتل 

ر مدددددد  كتةلرددددددت  أ  عةرددددددرر عةرفر دددددد  ر دددددد  ركدددددد  أ  عةررعندددددد    يع ددددددلل  ردددددد ظجة ر ةدددددد  رعيدددددد  عة
 ددددلك  عة دددد رعر عأله  دددد  عةاددددتر عر راددددة لددددة أر   ددددترل ع أ  عةمفددددت    أرددددت أنددددت لكنددددل رددددر عةمددددتاعر   
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رددددددر عألحدددددرعا عةردددددد  لر لددددددة عر ندددددت كتةر ددددددتلع   ةدددددد  ع دددددد  رددددددت  ركدددددر  ر  دددددرأنت ببلنددددددتر  ة  ددددد  ل 
بددددل اددددرل رركددددر رددددر عألا ددددت  عة ددددة ةدددد   ددددرل  ماددددر    مدددد  أي ددددتل عةحددددلة ك    دددد   حصددددع  أم

 م ا ت  رنت م  ةتحرعا     ت ا عة  رعر عةمحلل   متل   لة ما 
 

 كددددد ر  ددددد     رتردددددت  كتةددددد ل  صدددددعة  عةددددد ل كدددددتر أر ةحدددددرا رددددد  لع  لدددددة عةن دددددت  عما صدددددترلكدددددتر ع
عر  دددد  لددددة عةر ر عدددد    ةدددد   كددددر     كنددددل رددددر عةرددددرلع  عةف  دددد  عةدددد عر مفدددد ع ع دددد  لأ  عإلن ددددتر

لددددددة هدددددد   عة ددددددلكتل صددددددنتو اددددددلعل ة  دددددد رلعل لددددددة للددددددر عةاردددددد  ب  ددددددت ا  دددددد رعر  رعددددددرر    نجدددددد  
عة مددددد  كدددددتر عن بدددددا ع ددددد  عةصددددد تل أ مدددددت   عةددددد عر كدددددتن ع ع   اددددد ر  ةددددد  عأل دددددرت  عةمبعدددددلر لدددددة 

لددددة ن ت دددد   دددد ل  ة/أ  دددد   م  ر دددد ق عألعرددددتل   كددددتر عمنيجددددت  عةحددددتر لددددة أا ددددت  عة دددد رع
 دددددددت عةادددددددعر   ع ددددددد رل  ةددددددد  ح ددددددد  بدددددددرأل اددددددد عل عة حدددددددتة  متة دددددددرلا ع ددددددد  عةيبدددددددل  ظ دددددددلعر  ي 

ع ددددددد  عةر ددددددد لرتل  متإلنجدددددددتق ةددددددد  عا دددددددلر ةفددددددد عل عةالعا ددددددد  ردددددددر عةم ردددددددل    عع ددددددد ارعرع  إل ددددددد   
ل  عةندددددت    حظددددد ر   ع دددددر ة  نددددد ر ا عةر ندددددرعل عألرلرك دددددتلد  عةددددد عةرمت دددددلر ردددددر عة ددددد ق    دددددرأ

عل  فددددددرر عةال ددددددتل عةا دددددددكلر     دددددد لرر مادددددد  عة ددددددد كتلعل تةر نددددددرل ع  كددددددتر  ددددددع ت   رعددددددرع  ع ددددددد
ددددددت الس  ر ددددددتا أ  لس  ةحدددددد د    عة  ددددددتبا  أبددددددر عألمدددددد ل عة دددددداب   عةرح  دددددد   ع دددددد  لأ دددددد ت عةم مل  

بدددددددعر عة دددددددلكتل عة دددددددة ةددددددد  عدددددددسل عةادددددددتر  ر لع دددددددت ر  ددددددد رعر ع ددددددد  عألل  لدددددددة عة ندددددددتل  ع ددددددد  
 ع دددد  انت عةجدددد س م عرددددتل مادددد  عألعرددددتل عةصدددد علر ة مفددددت  ع دددد  اعددددر عةح ددددتر   ع  ددددتس عة ابعددددل   

لدددددددة حدددددددل  رصددددددتن  عةر دددددددت  عةراب ددددددد   رصدددددددتن  عةدددددد     عة دددددددة كتندددددددل ر مددددددد    ددددددة كبعدددددددل   دددددددرع  
ماددددد  عة  دددددتل عةر  دددددسرر ةاردددددتلعل  دددددكن   كتندددددل لتل ددددد   ددددد رعر عةصدددددحلع  عة دددددا ر     كددددد ة  

 ن ظددددل ادددددلعل عةحك ردددد  ب  ددددد  ر ت  عة ددددة أ دددددكنل عةحك رددددد  لع ددددت عة   دددددعر عةمدددد ر ععر مادددددر    عدددددا 
م ددددلع  م دددد  اتة عةفددددتررعر عة ددددرر    كتنددددل ر ر عدددد  عةسعردددد   ر دددد  ا ددددرت    تلرددددت  لع ددددت  ددددفا عة

ت ددددد  اعةسعرددددد  ةت دددددتاد  كددددد ة  ا دددددلك  عةر  دددددا ةت دددددتاد     ددددد ة  كدددددتر ة مت ندددددت مة  دددددتلر عأل دددددتا 
 ع   عألل  ن ت   م م   ب ت 
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  عةم ردددددل  ةددددد  بدددددرأ عةن دددددت  عما صدددددترل   ددددد اعر عتلع دددددت مادددددر عمن دددددحتة عةالعادددددة  ظ ددددد ل حت ددددد
 ت  دددددت عة دددددلرا   كتندددددل عة دددددا ر   هدددددة عألادددددلة   كدددددتر لدددددة  ةددددد   دددددا  ددددد لعل عةم عدددددل ردددددر عح  ت

 رر لر عة رع  
 

أيدددددد  عةم ربعدددددد  ل   يدددددد  حعددددددسع  لددددددة أعرددددددتل عة ددددددلكتل   ظ ددددددلل  1992ردددددد  ري ةنددددددت لددددددة عددددددت  
حددددددت  ة  ةدددددد   اسرددددددس رالل ددددددة متةبلر  ددددددتل   حددددددرع  ت ألر رالل ددددددة متةبلر دددددد   ادددددد ر  ةدددددد  عددددددت  

ةددددة ر لر      دددد لل 1992م دددد ارتل    ب فددددتل عددددت    اددددر رنت ددددم ةدددد    عةراللدددد  ةمددددر هدددد  1973
  لك  ك ر    ة بلر  تل صيل هة     يلصلة رلكس  رلرب   

 
ودور العوائاال والمجمولااات  تجربتااي مااع شااركة التااأمين السااعودي البحريني

 المرتبطة بها

 
كتنددددددل  ددددددن عل عر ددددددة لددددددة  ددددددلك  عة دددددد رعر عأله  دددددد  ر ع دددددد  مجددددددلص عة  دددددد ل عةنظددددددلل  عةار ددددددة  

ددددددر عل ددددددسعرر  ةدددددد  ردددددد     دددددد    ددددددلك  رنب فدددددد  رددددددر عة ددددددلك  عأل  اعة دددددد رعر عأله  دددددد د  عة دددددد رعر    
   ددددددلك  راجددددددتر  م  اردددددد  لددددددة عةمحددددددلرر حعددددددا عة ددددددلك  عأل     اردددددد  لفدددددد  عة ددددددا رل/عةمحلرنة

يددددتلا عةمحددددلرر    كدددد ر عة ددددع  حرددددر عةسعردددد    هدددد  أحددددر عأليدددد عر رددددر ر ر عدددد  عةسعردددد   ك حددددر 
ة ددددت   ع دددد  أر  نفدددد  -كرددددت هدددد  عةحددددتل ردددد  عة دددد رعر عأله  دددد   -  ةدددد   ككجعدددد لع ددددت عةر ددددتهرعر 

    دددددت عة حرعدددددر حعدددددا ةددددد   دددددر هندددددت عة دددددا ر   عأعردددددتل عة ددددد رعر عأله  ددددد  لدددددة عةيدددددتلا   عةرفصددددد  
 كددددددر ةته  دددددد  ن ددددددت تل يتل  دددددد  لددددددة ر ل  عددددددل عة ددددددا ر    كبرع دددددد  ة    دددددد  لددددددة ر ل أيددددددل    
  دددددد     دددددد   لددددددلو ة  ددددددلك  عة رعددددددرر لددددددة  ددددددرر ألن ددددددت  ر دددددد  أمبددددددل ك  دددددد  أعرددددددتل رددددددر عةف ددددددتو 

ةجدددددددلو ععةحكدددددد رة  عأله دددددددة     دددددددة ركددددددد   عةررعنددددددد   رنمددددددد   عة ددددددة كتندددددددل   ددددددد ر نرددددددد ع     ظددددددد  
ل م  مددددتإلرعلر عةاتردددد  لددددة عةمحددددلرر    ةمددددر ح ددددتة رددددرددددتل  أعرتةددددت ةرددددرر  ددددن   نصدددد   فلرمددددت     
   ابةكرت  ف ل عةر   عة – بعرلة    تبا ح تة عة حف عة
 

كردددددت هددددد  عةحدددددتل لدددددة   دددددتلة عةم عدددددل ردددددر عة دددددلكتل عة دددددة  ا ردددددر أ ت دددددت  ع ددددد  أعردددددتل عةمجعددددد  
لددددددة عةرن فدددددد    دددددد سو عةسعردددددد   عة ددددددة   حعددددددا أر عةح دددددد  عألمبددددددل رددددددر أعرددددددتل ر ر عدددددد   ددددددلكتل
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عة ددددلا   رددددر عةرر مدددد     ع ددددت عةلرددددت   دددد   ددددرر   حعددددا أر  ددددرر ررعندددد  كبعددددلر  لع ددددت صددددنتعتل 
 ررعن ددددددددددت عةصددددددددددنتع     هددددددددددة عة تن دددددددددد  ك عددددددددددلر  الرمدددددددددد  رددددددددددر عةرددددددددددرر عةرفر دددددددددد   رعنددددددددددت  عنمدددددددددد  

  ة  ددددددد ر ع ع ددددددد    تلرددددددد  ة ب ل ك ر ت  دددددددتل مادددددددر عأل ةددددددد  لدددددددة عة بعددددددد  لدددددددة عةرن فددددددد  عة دددددددلا  
عر اددددد   ردددددتل  كددددد  ردددددت عي دددددل ع ددددد  عةمدددددتل ردددددر عةن دددددت تل عما صدددددتر   ا  تلرددددد   صدددددنتع   

لرددددددر عةر  ادددددد  عر  كدددددد ر ة ددددددت ن ددددددت  لددددددة ا ددددددتو عة دددددد رعر  ظ ددددددل ل ددددددت ع ددددددرت    ح دددددد  سلعع دددددد د
للن دددد     لر تن دددد     كتنددددل هدددد   عةا ع دددد   ددددرع  أيددددل  ارعدددد نع  للد   علرفدددد  ة ددددلكتل أةرتن دددد  

لدددددلص كبعدددددلر ةح دددددتسر أعردددددتل كبعدددددلر   دددددك  عةارددددد ر عةجفدددددلل  لو دددددلكت  ت ل ددددد   كدددددر أردددددت  هددددد ع عةجددددد
ة رحجظدددددد    ل دددددد   كددددددر  علرع  أر ر ر عدددددد   ددددددلكتل عة جددددددتةة ا صددددددن   رك جددددددتل عة دددددد ع    كدددددد   

ا رل عةمحلرنددددددة  دددددرتل دددددعر    ن دددددت تل لدددددة  صدددددن   عإل دددددرنل كرددددددت لدددددة  دددددلك  عإل دددددرنل عة
عة  ن دددددد   ت ددددددلك   ارعدددددد نع  للد رددددددر يدددددد لعة ددددددة عل م ددددددل م ددددددلك  د عة ددددددة  كل  ددددددت رددددددر ابدددددد 

National،   ادددددد  ر دددددد   ةدددددد  ةآليددددددلرر     عألا ددددددت  عةنت  دددددد  عن ددددددت تأر   ي دددددد  عددددددر  ددددددلكت 
اترددددددت ب نرع  ددددددت ة مدددددد ر ر ر عدددددد   ددددددلكتل عةلع حددددددة   هدددددد  أيدددددد رر  اردددددد ر لددددددة عةصددددددلعل  عددددددر 

ر ر عددددد  كبعدددددلر ردددددر عة دددددلكتل  رن دددددت عةلع حدددددة     دددددات ة  دددددكع  رصدددددلن عةلع حدددددة عإل ددددد رة 
 دددددلك  د   أ  ا دددددت   ددددد رةعإلر بدددددرأل  ن  دددددل   ادددددلن متة ددددد رعر ل  هدددددة ظدددددتها ة  ددددد رعر عإل ددددد رة
ل دددددد   عةحك ر دددددد   بلأ ددددددرتل عردددددد ق   ددددددته  لع دددددت هع دددددد  عةمددددددرتر عم  رددددددتعة عة ددددد رعر عة اددددددت نة

ة    ددددد  عألعردددددتل ة ردددددر ن دددددت  ت   ددددد ر عة دددددعر عةددددد لع ة عةحكددددد رة لع دددددت عة دددددلك  ع ددددد جترل ردددددر 
أم جدددددددد  عةجددددددددلو متألعرددددددددتل هدددددددد ع عة  دددددددد لعل   سع    عةحك ر دددددددد   عألي ددددددددتل عة ددددددددة  يددددددددص عةر ةدددددددد 

 عةص علر عة ة ة   مر كتل   ة      رصتلر  عةجلو  ل    صج   أعرتةت 
 

كددددتر  ةدددد  للصدددد  ةددددة ة ة فددددت  بددددما  عأليدددد عر عةدددد عر عة فعدددد     سعر دددد    لددددة عةرا ددددر عة    ددددلل 
عة دددد رعر ة  دددد رعر لددددة سردددد لر  ر دددد  عألر عمتة هددددتة أبدددد  حددددلعس عةدددد ل كددددتر  اردددد  لددددة لددددلو  ددددلك  

رددددددت  رددددددر رصددددددل  عةدددددد ل كددددددتر  اردددددد  لددددددة  ر عبددددددر عةرددددددنا  عة دددددد رعن    هدددددد  رددددددر عة دددددد رعر   عأل
عة ددددددلك  عةنت دددددد   عة دددددد رعر عة اددددددت نة    يددددددلرر رددددددر سردددددد   عةرلع دددددد  عة ترا دددددد  لددددددة عةاددددددلعق ر دددددد  

 عألر لتل  عبر عة هتة أرعر عة ل كتر  ار  لة  لك  عةلع حة ة   رعر 
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 لعمل مع شركة الوسطاء السعوديوناالنتقال إلى وساطة التأمين: ا

 
 Saudi Brokersعن ف دددددل ة ارددددد  رددددد   دددددلك  عة  ددددد ت  عة دددددا رع ر  1991لدددددة ن ت ددددد  عدددددت  

 هددددة  ددددلك    ددددت    اردددد  رددددر رفلهددددت لددددة عةيبددددل    ددددتل  لددددة ر مع  ددددت   فدددد ر عمم  ددددتة لع ددددت 
 عةررعل عةجنة   ك  رر عة عر عترل عأللنت    عة عر عرتر عةح عنة ب ظ ج

 
ن دددددددت كتندددددددل  دددددددن عل ع دددددددتن لدددددددة عةرن فددددددد   أر  ددددددد  علعل أ مر حظددددددد  عة دددددددن عل عأليعدددددددلر ن دددددددر 

عة  دددددد ت   عر ددددددة لددددددة  ددددددلك عةحددددددلة عةالعا  /عألرلرك دددددد  كتنددددددل متر دددددد  ة ا ددددددتر  ظ ددددددلل أ نددددددت  
لكددددلر  ن ددددت  لددددلو لددددة ن ددددلعر أ   عددددسعر لددددة عة ندددد ة عة ل ددددة رددددر عةرر مدددد  الرمددددت  رددددر عة ددددا رع ر 

لع ددددد  عةر مددددد و  ع صددددد ل م صدددددحتة عألعردددددتل هندددددت   مدددددتة لن عةحدددددر ر رددددد  عةددددد رر     هبدددددل ةر
 أر   ع   ة ددددددت عر عةردددددرعن عر لكددددددتر عم دددددد ن تا أر  ةددددد   عددددددل ر ددددددرل عا صددددددتر ت  تعة  تلرددددد  عةصددددددن

هنددددت   ددددلكتل  دددد رعر لددددة  ددددرر    ددددة ن ددددت تل هدددد   عةرددددرر ةفل  ددددت ن ددددب ت  رددددر  ددددرر   أر ح دددد  
أ دددد ل ح دددد    ب دددد ل ل  دددد   3كدددد  عةاردددد   ركددددر    ع ددددت م ددددجل أحددددر رنددددر  ة عة ددددلك   ةع ددددت رددددلر 

 ة   ق هنت    عمح 
 

 كدددددتر ر مددددد و عأل مر عةددددد عر  1994 ةددددد  عدددددت  رددددد   دددددلك  عة  ددددد ت  عة دددددا رع ر ع دددد رل عر دددددة 
عنف ادددد ع عددددر عةرلع دددد  ةج ددددلر   ر دددد  م ددددبة عةحددددلة  عةاردددد  لددددة ظدددد  ظددددل ن عةحددددلة عةمددددت    

 ع دددد فل عةددددلأل ع دددد  نع سر نددددرع ألن ددددت لددددة  يددددل عةاددددتة   أنددددت  رلانددددة ة  جكعددددل مددددتة  لر ة رددددلر عأل ةدددد 
   ماعددددرر عدددددر رنددددت ا عةصدددددلعو  أ ددددرع ت احكتمدددد  عةمدددددلر عأللمدددد  د كردددددت هددددة حكتمدددد  ادددددرل عأللس

 ةدددد   ةددددرل ح ت دددد   رن ددددت كرددددت هدددد  عةحددددتل ردددد  بلر تن ددددت أ  أرلركددددت    كتنددددل عةبددددرع   عأليددددل  
 ككنرع  أ  لعة ت  ر   عح رتمل  علرر 

 
 يةللحديث بق

 
ي   ددددت  رددددر يبددددلعل ري  جدددد  لددددة عة تنددددة عةجنددددة رددددر صددددنتع   عر ددددة لددددة عة ددددا ر  كتنددددل ل ددددلر 

ردددددد  عةانصددددددل عةم ددددددلل  عةدددددد ل  ر دددددد   نظلرددددددت     رل ر ددددددتلع ة لددددددة عة اتردددددد  ددددددعة دددددد رعر  أ  لددددددة  
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% ردددددددر عر  ددددددد  عإلن دددددددتا    هددددددد ع عةانصدددددددل م ع ر ددددددد   دددددددس  كبعدددددددل رندددددددت اعةارتةددددددد د محلرددددددد  60
 رنددددددد  نفددددددد  عةمجدددددددتمل  م ة مدددددددل لعل أ  متة ع ددددددد     عةحلكددددددد   عمن فدددددددتل م دددددددبة اعددددددد ر اتن ن ددددددد  

   جدددد     كدددد  هدددد ع عةانصددددل ركدددد ر رددددر ر ر عددددتل علا دددد  ري  جدددد   أر ددددتر ري  جدددد    فتلددددتل ري
 ع ددددرت  ددددعر  New India ةدددد  عدددد  ل لددددة عةفددددلعلعل  عةن ددددت     كددددتر رددددرعل  ددددلك  نعدددد   نددددر ت 

عةدددد عر ع صدددد  ب دددد  ة ددددل ر  أعرددددتل  ددددلك ت ع ددددلرر ر لددددة  رددددر أ ة دددد  ع  أر ك عددددل  حددددر نة عبددددرعةفترل 
  متمددددددت هندددددد  رد ة   ة  ددددددلك  عنددددددر راددددددلل    متم دددددد  عةدددددد ل  ر دددددد  رددددددت عددددددرع  هنددددددت  ات رلرددددددل أعردددددد
عة ددددلك   عل ردددد  ر رتة دددد  كبعددددلر  ح دددد  أعرتة ددددت هت دددد   م  تر ع مددددح ة دددد  أر هدددد   ل دددد  أنددددت كدددد

أر عمل مدددددت  عة دددددل ة لدددددة أ هدددددتن   كدددددتر  ر ددددد  رامددددد   ع  ددددد  ع ع دددددت مك ندددددت ر ددددد رت     فتل دددددت 
 عةرعن   

 
رادددددتة  عة ددددد رعر لدددددة عةرر مددددد  عةال  ددددد  عة دددددا ر     رددددد  أر أمددددد ر ادددددر  لفدددددل لدددددة  كدددددل عألهددددد  ردددددر

صددددددد   دددددددرع  لدددددددة عةرادددددددتة  عة دددددددة تصددددددد    رحدددددددت م  ع ددددددد ماتر عن متعدددددددتل عةيرفل نددددددت  ب  ل  دددددددة عة ي
 علم  ت    ل   عر   رتن   ع ل عترت  ر ن ع  لة رصترلهت  ن ت   ت 

    لة عةر  لفيبعل ر رل  لة عة  رعر ر فتعر  را*د 

م عترر   رح  ه  صتحة حف ق عةن ل   ن لل ه   عة لا  لة ر ا  رلصر عة  رعر عةالعاة ا**د
 عمص ة:  عةن ل م ل  عم تلر عة  عةرصرل

https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/06/08/yahia-al-

safwani-my-working-experience-in-the-saudi-insurance-sector/ 
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