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 الملخص

لقد اصبحت الحاكمية المؤسسية من الموضوعات الهامة على كافةة المؤسسةات والمنامةات االقليميةة 
والدولية ، وخاصة فى اعقةا  االنهيةارات االقتصةادية واالزمةات الماليةة المختلتةة التةى اجتاحةت العديةد مةن 

التينيةة وروسةيا لرق اسةيا وامريكةا اشةحدثت فى عةدد مةن دول  الدول المتقدمة، مثل االنهيارات المالية التى
( مليةةار 772( شةركة امريكيةةة لالفةالس و ليةةت ديونهةا  172تعرضةةت   1007م ، وفةةى عةام 7991عةام 

( االمريكيةة للطاقةة Enronدوالر ، ولعل ابرز حةاالت االنهيةار الكبةرو اةو انهيةار وافةالس شةركة  نةرون  
سةةويق الكهر ةةال واليةةاز الطبيعةةى فةةى الواليةةات المتحةةدن االمريكيةةة وكانةةت التةةى كانةةت تعمةةل فةةى مجةةال ت -

وفةى ( مليةار دوالر ، 20دون سةابق انةذار وقةد بليةت خسةائراا حةوالى   –دولةة  00تيطى اعمالها حوالى 
اةى ثةانى اكبةر شةركة علةى  –االمريكيةة لالتصةاالت  (WorldComانهارت شركة ورلدكوم   1001عام 

( مليةةار 60  دولةةة وقةةد بليةةت خسةةائر الشةةركة 26فرعةةا فةةى  10ولهةةا  –ذا المجةةال مسةةتوو العةةالم فةةى اةة
ر شةعندما تم االعالن عن افالس اثنةى ع 1002دوالر، واخيرا بدايات االزمة المالية العالمية فى سبتمبر 

ريكيةة بنكا امريكيا خالل فترن قصيرن ، ثم تال ذلك االعالن عن افالس رابع بنةك فةى الواليةات المتحةدن االم
( علةى حافةة االفةالس، حية  تةم انتشةالها نتيجةة AIGزر( ، ووقتةت مؤسسةة التةأمين االمريكيةة  ا ليمان بةر 

تدخل حكومى سريع ، وجرو بعد ذلك اندماج بنك ميريل ليتش مع بنك أوف امريكةا ، اةذا بعةد ان اممةت 
 الحكومة االمريكية اام شركتين للران العقارو واما فانى ماو وفريدو ماك.

فتي قطاع التأمين اناك العديد من حاالت التعثر واإلفالس للعديد من شركات التأمين على مستوو 
العالم ، وكذلك اندماج بعض الشركات األخرو حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها والمحافاة على 

ت التعثر استمراريتها في ممارسة نشاطها والمحافاة على قدرتها المالية ، وتالفيًا لمزيد من حاال
واإلفالس وآثاراما السلبية على االقتصاد القومي للدول قام االتحاد الدولي لمراقبي التأمين  
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ظ على قدرتها نموذجية لنام اإلشراف والرقابة على التأمين على مستوو العالم تنام أدال الشركات وتحاف
فتي الواليات المتحدن األمريكية يمثل اإلفالس مشكلة خطيرن في كل من تأمينات  .المالية واستمراريتها

وليات على حد سوال، فهناك تزايد مستمر في معدل تكرار وشدن خطر ئالحيان وتأمينات الممتلكات والمس
 اإلفالس خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي.

تعتمد عليه أجهزن  1002برنامج التأمين باألمم المتحدن  أونكتاد( دليل عمل لعام  لقد أصدرو 
اإلشراف والرقابة على التأمين في جميع الدول النامية ، وقد تضمن اذا الدليل تحديثًا لوسائل اإلشراف 

ا االتحاد والرقابة على النشاط التأميني في ضول المستجدات العالمية والمبادئ النموذجية التي وضعه
، ولذا قد زاد ااتمام مراقبي التأمين على مستوو العالم بوضع المقاييس (IAIS) الدولي لمراقبي التأمين 

والمعايير التي تساعد على التحقق من مستوو الماللن المالية لشركات التأمين، بما يحقق المحافاة على 
ليس فقط بالنسبة فالس أمر بالغ األامية حقوق حملة الوثائق وحماية حقوق المساامين، حي  يعتبر اإل

ولعل زيادن عدد شركات التأمين التي تعرضت للتعثر  ، بل أيضًا للشركات الكبيرن. للشركات الصييرن
دليل  توفرخالل فترن التسعينات  وتلك التى توقتت عن ممارسة النشاط واعادن ايكلة التزاماتها واإلفالس

ولذا فإن الحاكمية المؤسسية من الموضوعات ، ة فى شركات التأمين مقنع على أامية الحاكمية المؤسسي
من خالل المبادئ والمعايير العالمية لنام  (IAIS)االتحاد الدولي لمراقبي التأمين  هاالهامة التي تناول

 -:. نتناول منها المعايير الخاصة بالحوكمة اإلشراف والرقابة على التأمين على مستوو العالم
 ابع : مبدأ الحوكمة.المبدأ الر 
يجةة  أن يكةةون لهيئةةة اإلشةةراف والرقابةةة علةةى التةةأمين الصةةالحيات الكافيةةة لوضةةع متطلبةةات تناةةيم  

دارن شركات التأمين وا عادن التأمين وتتضمن اذه المتطلبات :  -وا 
 مهام مجلس اإلدارن ومسؤوليته. -
 تحديد اختصاصات محددن للقائمين على  دارن الشركة. -
 مناسبة للتحقق من كتالن اإلدارن.درجة ورقابة  -
 التحقق من وجود خطة الدارن االخطار داخل الشركة. -
 التحقق من وجود ناام رقابة داخلية فعال لدو الشركة. -
جرالات واضحة بالشركة للتعامل مع شكاوو العمالل. -  التحقق من وجود ناام داخلي وا 

 المبدأ الخامس : مبدأ الرقابة الداخلية.
 -يج  أن يكون لهيئة اإلشراف والرقابة على التأمين صالحية : 
مراجعةةة أسةةس الرقابةةةة الداخليةةة المعتمةةةدن والمطابقةةة مةةةن مجلةةس اإلدارن باإلضةةةافة  لةةى صةةةالحية  -

 طل  تعزيز وتقوية أسس الرقابة الداخلية  ن اقتضت الضرورن ذلك.
يير االكتتةا  فةى األخطةار ، مطالبة مجلةس اإلدارن بتةوفير أسةس  شةراف مناسةبة مثةل وضةع معةا -

دارن السيولة.  معايير نوعية وكمية لالستثمار وا 



اذا وقةد تضةمنت الالئحةة الجديةدن مةن قةانون مراقبةة التةأمين والتةي أصةدراا االتحةاد الةدولي لمراقبةي  
، مقةةةاييس تنايميةةةة مشةةةددن علةةةى الشةةةركات التةةةي تريةةةد الحصةةةول علةةةى  1002فةةةي مةةةايو  (IAIS)التةةأمين 

 ولة أعمال التأمين تشمل:  ترخيص بمزا
عةةةن الواةةةائل التنتيذيةةةة ، المةةةؤاالت الكافيةةةة  رقابيةةةةالواةةةائل الاسةةةتقالل وليات ، ئتوضةةةيل المسةةة -

 لمتخذي القرار ، ضمان التبادل اآلمن للمعلومات.
 عن اإلدارن التنتيذية.  نشال ناام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية والذي يكون مستقال -
لحسةةابات الخةةارجي والةةذي يكةةون معةةروف لهيئةةة اإلشةةراف والرقابةةة علةةى التةةأمين ، تعيةةين مراقةة  ا -

 ويقدم الضمانات الشخصية والمهنية للقيام بإجرالات المراجعة على أكمل وجه.
 اختيار نموذج  دارن الخطر المناس  لكل من الجان  الدائن والجان  المدين من الميزانية. -
لمعةةايير حوكمةةة الشةةركات ومةةدو تطبيقهةةا ودرجةةة التطبيةةق  اهةةار أي تطبيقةةات محليةةة أو دوليةةة  -

 من عدمه.
تعيةةةين خبيةةةر اكتةةةواري مسةةةئواًل عةةةن  عةةةداد تقةةةديرات لاخطةةةار التةةةي تتعةةةرض لهةةةا الشةةةركة وطةةةرق  -

  دارتها.
 -تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في قطاع التأمين :

اعةةد التةةي يمكةةن علةةى أساسةةها بعةةض اإلجةةرالات والقو  (IAIS)وضةةع االتحةةاد الةةدولي لمراقبةةي التةةأمين 
فةي مجةال التةأمين وفقةًا للمبةادئ األساسةية فةي التةأمين وذلةك مةن خةالل  تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية

  -اآلتي :
 يقع على عاتق مراق  التأمين ع ل وضع متطلبات حوكمة الشركات وال سيما فيما يتعلق باآلتي : -7

 وايتة ومسئوليات مجلس اإلدارن. -أ
 االعتماد على المراقبين اآلخرين للشركات المرخص لها بالعمل في دولة أخرو.مدو  - 
توضيل الترق بين القواعد التي يج  أن تلتزم بها الشركات التي تقع في نطةاق الدولةة و ةين تلةك  -ج

 التي يج  أن تلتزم بها فروع شركات يقع مركزاا الرئيسي في دولة أخرو.
 طات التالية :تتضمن مهام مراق  التأمين السل -1

أن يطلةةة  مةةةن أعضةةةال مجلةةةس اإلدارن أن يحةةةددوا مسةةةئولياتهم تجةةةاه قبةةةول تطبيةةةق قواعةةةد حوكمةةةة  -أ
 الشركات في المنشأن.

أن يطلةةة  مةةةن أعضةةةال مجلةةةس اإلدارن أن يحةةةددوا الوسةةةائل واألسةةةالي  التةةةي يمكةةةن عةةةن طريقهةةةا  - 
ات تنتيةةةذ اةةةذه تحقيةةةق أاةةةداف المنشةةةأن وكةةةذلك اإلجةةةرالات التةةةي يمكةةةن عةةةن طريقهةةةا تقيةةةيم خطةةةو 

 األاداف.
أن يطلةةة  مةةةن أعضةةةال مجلةةةس اإلدارن أن يضةةةعوا ويحةةةددوا بصةةةورن واضةةةحة الواةةةائل المختلتةةةة  -ج

بالمنشأن والعمل على  عادن اختيار وتحقيةق التةوازن بةين المةديرين التنتيةذيين وليةر التنتيةذيين مةن 
 أعضال مجلس اإلدارن بطريقة يسوداا قدر من الشتافية.



مجلس اإلدارن أن يضعوا قدرًا من التترقة بصةورن واضةحة بةين المسةئوليات أن يطل  من أعضال  -د
واتخاذ القرار والقدرن على محاسبة اآلخةرين ، مةع العمةل علةى تحقيةق قةدر مةن التعةاون فيمةا بةين 

 كل من أعضال مجلس اإلدارن ورئيس المنشأن والرئيس التنتيذي واإلدارن التنتيذية. 
أن تكون العملية اإلداريةة ذات اختصاصةات محةددن بمةا يحقةق  من حق مراق  التأمين أن يطل  -ه

قدرًا من التوازن في السلطة وعدم السماح بةأن تكةون سةلطة اتخةاذ القةرار سةلطة منتةردن ، وعنةدما 
تكون سلطة رئيس مجلس اإلدارن والعضو المنتد  لشخص واحد ، فةإن مةن حةق مراقة  التةأمين 

تةةةالن اإلدارن وأن انةةةاك تتويضةةةًا لةةةبعض السةةةلطات أن يضةةةع درجةةةة رقابةةةة مناسةةةبة للتحقةةةق مةةةن ك
 وألعضال مجلس اإلدارن.

أن يطلةة  مةةن أعضةةال مجلةةةس اإلدارن أن يكةةون لةةديهم خطةةةة إلدارن الخطةةر بالمنشةةان ، علةةةى أن  -و
 تكون اذه الخطة متعلقة بنوع النشاط الذي يتم مزاولته.

عةة الخارجيةةة وكةذا  مكانيةةات أن يكةون لةدو أعضةةال مجلةس اإلدارن  مكانيةات قويةةة للرقابةة والمراج -ز
 للمراجعة والرقابة الداخلية.

 أن يطل  من مجلس اإلدارن وضع  جرالات واضحة للتعامل مع الشكاوو وشرح ذلك للعمالل. -ح
 -باإلضافة  لى ما سبق فإن اناك  جرالات  ضافية في مجال الرقابة على التأمين منها :  

رن أن يضةع بصةورن واضةحة السياسةات الخاصةة من حق مراق  التأمين أن يطل  من مجلس اإلدا -7
بتعةةارض المصةةالل والمعاملةةة العادلةةة للعمةةالل والمشةةاركة فةةي المعلومةةات مةةع أصةةحا  المصةةالل 

Stakeholders. 
من حق مراق  التأمين أن يطل  من مجلس اإلدارن أن يكةون لةديهم سياسةات واضةحة فيمةا يتعلةق  -1

زايةةا التتضةةيلية التةةي يةةتم منحهةةا لةةبعض العمةةالل بالمعةةامالت الخاصةةة والمعةةامالت الشخصةةية والم
 دون ليرام عالون على التأكد من أن اناك تقارير معينة يتم رفعها للمستوو اإلداري المناس .

مةةن حةةق مراقةة  التةةأمين أن يطلةة  مةةن مجلةةس اإلدارن أن يلتزمةةوا باإلفصةةاح الكامةةل فةةي التقةةارير  -2
 أاداف الشركة المنصوص عليها.السنوية بما يتتق مع مبادئ حوكمة الشركات ومع 

من حق مراق  الحسابات أن يطل  من مجلس اإلدارن أن يتبنى سياسة لرفع الوعي التةأميني لةدو  -0
 العمالل.

مةةن حةةق مراقةة  التةةأمين أن يطلةة  مةةن مجلةةس اإلدارن بالمنشةةأن أن يحةةدد شخصةةًا كضةةابط اتصةةال  -6
الدولةةة فةةي االعتبةةار ، وعلةةى أن ليراقةة  علةةى العمليةةات التةةي تةةتم خةةارج الةةبالد مةةع أخةةذ تشةةريعات 

 يقوم بتقديم تقرير دوري لمجلس اإلدارن في اذا الشأن.
مةةن حةةق مراقةة  التةةأمين أن يطلةة  مةةن مجلةةس اإلدارن بالمنشةةأن أن يقومةةوا بوضةةع سياسةةة مناسةةبة  -2

لمكافآت المديرين واإلدارن العليا ، ومراجعة اذه السياسة بصتة دوريةة ، وأن يقومةوا بةإبالر مراقة  
 أمين بهذه السياسة ، مع االلتزام بما ورد في التشريعات بهذا الشأن.الت

مكانية المحاسبة ، والشتافية ،  ولذا فإن الحاكمية المؤسسية تختص بتحقيق العدالة في الشركة ، وا 
فهي مشمولة من خالل نام اإلدارن والرقابة المطبقة من خالل القواعد واإلجرالات ، وأن شركة التأمين 



التي تطبق مبادئ وآليات الحوكمة سوف تحقق ميزن عندما يتم مراجعتها وتقييمها بواسطة المؤسسات 
لحاكمية المؤسسية لأصبحت تدرج ضمن تقييمها للشركات درجة  (S&P)العالمية ، فمثاًل مؤسسة 

Corporate Governance Score  بينما مؤسسة ،Moody's في  تنوي تضمين قسم الحوكمة
تقاريراا، وفي دراسة تمت عن مدو تطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات على شركات التأمين 

القطاع العام تلتزم بتطبيق معام مبادئ الحوكمة بينما شركات التأمين  وجد أن شركات التأمينالمصرية 
 .القطاع الخاص ال تلتزم بتطبيق معام مبادئ حوكمة الشركات

كمةةة مةةن اجةةل االعتمةةاد عليهةةا فةةى تحقيةةق مسةةتويات األدال المطلوبةةة وكةةذلك الحو  معةةاييرولقةد جةةالت 
 حةةدا  التةةوازن المناسةة  فةةى مسةةتويات األدال والعمةةل علةةى تأكيةةد تكاملهةةا،  ضةةافة  لةةى الشةةتافية وتتعيةةل 
المسةةةالة ، كماتهةةةدف قواعةةةد وسياسةةةات حوكمةةةة الشةةةركات لتحقيةةةق الشةةةتافية  والعدالةةةة ، وتتعيةةةل المسةةةاللة 

إلدارن الشةةركة ، وبالتةةالى تحقيةةق الحمايةةة للمسةةاامين وأصةةحا  المصةةالل بصةةتة عامةةة ، والحةةد  المحاسةةبية
من استيالل السلطة فى لير المصلحة العامة للشركة ، بما يؤدو  لةى النهةوض بمعةدالت األدال وتعاةيم 

ات تؤكةةد علةةى قيمةةة المنشةةان وتحقيةةق الشةةتافية واإلفصةةاح العةةادل ، كمةةا أن تلةةك القواعةةد والضةةوابط والسياسةة
ى تحكةةةم أدال الشةةةركة والعمةةةل علةةةى ضةةةمان مراجعةةةة وتقيةةةيم األدال ، تةةةلاأاميةةةة االلتةةةزام بةةةالقوانين واللةةةوائل 

ووجةةةود اياكةةةل  داريةةةة تمكةةةن مةةةن محاسةةةبة اإلدارن أمةةةام المسةةةاامين ، مةةةع تكةةةوين لجنةةةة مراجعةةةة مةةةن ليةةةر 
خاصةة بتحقيةق رقابةة مسةتقلة  أعضال مجلس اإلدارن التنتيذيين تكةون لهةا مهةام واختصاصةات وصةالحيات

 على األدال.

 وقد اصبل من الضةرورو تقةدير وتقيةيم كتةالن االدال لشةركات التةأمين حمايةة لحقةوق حملةة الوثةائق.
ونجةةد انةةه علةةى الةةرلم مةةن تزايةةد دور ايئةةة االشةةراف والرقابةةة علةةى شةةركات التةةأمين اال ان ذلةةك لةةم يمنةةع 

المةةالى، ومةةن ثةةم تعةةرض اسةةواق التةةأمين للعديةةد مةةن  تعةةرض بعةةض الشةةركات فةةى دول مختلتةةة الةةى العسةةر
المشةةاكل الماليةةة التةةى تةةؤثر سةةلبا علةةى االقتصةةاد القةةومى ، ويةةؤدو التةةزام شةةركات التةةأمين بمبةةادئ واليةةات 

الةةى الحةةد مةةن تعةةرض اةةذه الشةةركات الةةى الهةةزات الماليةةة  -كاحةةد االسةةالي  التعالةةة –الحاكميةةة المؤسسةةية 
س شةةةركات التةةةأمين فجةةةأن دون سةةةابق انةةةذار، وبالتةةةالى ضةةةياع حقةةةوق حملةةةة العنيتةةةة التةةةى تةةةؤدو الةةةى افةةةال

 الوثائق ، حي  ينص  ااتمام حوكمة الشركات باالفصاح والشتافية.

 اميته من النقاط االتية:أ يستمد اذا البح  
الةى مةا  باالضةافة ، فةى او دولةة الةوطنى االقتصةاد فةى دعةم قطاع التةأمين  الدور الذو يقوم به -7

 يشهده اذا القطاع من تطورات مستمرن  وزيادن حجم االستثمارات فيه.
فةةى اةةل العالقةةة الوثيقةةة بةةين قطةةاع التةةأمين والوضةةع االقتصةةادو وفةةى ضةةول المتييةةرات العالميةةة  -1

والمحليةةة التةةى تةةدور فةةى ركةة  آليةةات السةةوق واالقتصةةاد الحةةر وفةةتل البةةا  لةةدخول االسةةتثمارات 
االلتةزام  ت تأمين أجنبية بجان  الشركات الوطنيةة كةان البةد مةن التأكةد مةن األجنبية النشال شركا

 .مبادئ وآليات الحاكمية المؤسسية للشركاتبتطبيق 



  ن تطبيق مبادئ وآليات الحاكمية المؤسسية للشركات في قطاع التأمين يساعد على : -2
 تتعيل عملية اإلشراف والرقابة والمتابعة على شركات التأمين. -
 األدال المالي بشركات التأمين بما يدعم المركز المالي للشركة.تحسين  -
زيةادن الشةتافية فةي القةةوائم الماليةة وحمايةة حقةوق المةةؤمن لهةم والمسةتتيدين والمحافاةة علةةى  -

 حقوق المساامين وأصحا  المصالل األخرو بالشركة.

علةةةى تنميةةةة  مبةةةادئ وآليةةةات الحاكميةةةة المؤسسةةةية للشةةةركات يسةةةاعد شةةةركات التةةةأمينن تطبيةةةق   -0
 القدرات التنافسية للشركات فى ال سيادن ااارن العولمة.

مبةةادئ وآليةةات الحاكميةةة المؤسسةةية للشةةركات يسةةاعد شةةركات التةةأمين علةةى ن االلتةةزام  بتطبيةةق   -6
 .وتجن  الوقوع فى االزمات المالية تقويم االدال المالى

  نموذج الدراسة فى الشكل التالى: ويتمثل

 .نموذج الدراسة يوضلشكل                  

 المؤسسية مبادئ الحاكمية

. تةةةةوافر  طةةةةار فعةةةةال للحاكميةةةةة 7
 المؤسسية.

. الحتاظ على حقوق المسةاامين 1
 ومعاملتهم معاملة عادلة ومتكافئة.

. دور األطةةةراف ذات العالقةةةة او 2
الصةةةةةلة بالنسةةةةةبة للقواعةةةةةد المنامةةةةةة 

 للحاكمية المؤسسية.

. تحديةةةةةةةةةد واضةةةةةةةةةل لصةةةةةةةةةالحيات 0
ومسةةةةؤوليات مجلةةةةس اإلدارن ومةةةةدو 

 بقواعد السلوك المهني. االلتزام

 . اإلفصاح والشتافية.6

مدو التزام شركات 
التامين األردنية 
بمبادئ الحاكمية 

 المؤسسية

 

بمبادئ   أثر االلتزام
المؤسسية  الحاكمية

االدال تحسين على 
المالي فى شركات 

 االردنية التأمين



تتميةةز شةةركات التةةأمين بةةةأن لهةةا طبيعةةة خاصةةة ، حيةة  تقةةوم علةةى الثقةةة الماليةةة بةةأن اصةةولها تكتةةى لسةةداد 
التزاماتها المستقبلية تجاه حملة الوثائق فور استحقاقها ، ولةذا تحتةاج شةركات التةأمين اكثةر مةن ليراةا مةن 

زاماتهةا فةى المسةتقبل لتةدعيم اةذه الشركات الى االفصاح والشتافية لحماية حقوق حملة الوثةائق والوفةال بالت
الثقةةة ، ولقةةد كةةان للهةةزات االقتصةةادية التةةى حةةدثت فةةى العقةةدين االخيةةرين مةةن القةةرن العشةةرين فةةى االسةةواق 
المالية عواق  ادت الى افالس العديد من الشركات على مستوو العالم ، وقد اصةبل مةن الضةرورو تقةدير 

لحقةةةوق حملةةة الوثةةةائق ، قةةةد ادت التحةةوالت االقتصةةةادية الةةةى وتقيةةيم كتةةةالن األدال لشةةةركات التةةأمين حمايةةةة 
ضةةةرورن تةةةدعيم دور ايئةةةة االشةةةراف والرقابةةةة علةةةى شةةةركات التةةةأمين بمةةةا يكتةةةل تةةةوفير الوسةةةائل واالمكانةةةات 
الالزمةةة لتةةرض رقابةةة فعالةةة ،  ال ان ذلةةك لةةم يمنةةع تعةةرض بعةةض الشةةركات فةةى دول مختلتةةة الةةى العسةةر 

التأمين للعديد من المشاكل المالية التى تؤثر سةلبا علةى االقتصةاد القةومى المالى ، ومن ثم تعرض اسواق 
الةى الحةد  -كاحةد االسةالي  التعالةة –، ويؤدو التةزام شةركات التةأمين بمبةادئ وآليةات الحاكميةة المؤسسةية 

مةةن تعةةرض اةةذه الشةةركات الةةى الهةةزات الماليةةة العنيتةةة التةةى تةةؤدو الةةى افةةالس شةةركات التةةأمين فجةةأن دون 
بق انةةذار ، وبالتةةالى ضةةياع حقةةوق حملةةة الوثةةائق ، حيةة  ينصةة  ااتمةةام حوكمةةة الشةةركات باالفصةةاح سةةا

 والشتافية.
تتصل صناعة التأمين فى االردن بعدم وجود عوائق للمنافسين المحتملين ويرجع ذلك الى ان 

سهولة  ، ايضالمطلو  كشرط للترخيص ليست مرتتعةمتطلبات الحدود الدنيا لرأس المال والتائض ا
، لذا يمكن القول بأنه التوجد عوائق كبيرن امام دخول وخروج شركات على التراخيص المطلوبة الحصول

، اال ما يتعلق باالجرالات االدارية الخاصة بالحصول على ن جديدن فى سوق التأمين االردنيةتأمي
ة بواسطة ايئة راكز الماليالموافقة لمزاولة النشاط كالتصاريل والرسوم وااليداعات وفحص ومراجعة الم

، و تطبيق المتاايم االقتصادية يمكن القول ان سوق التأمين االردنى يتميز بخصائص تقتر  من التأمين
 خصائص السوق المنافسة واى:

 التوجد شركة تأمين واحدن لديها القدرن على التحكم فى االسعار. -7
 التوجد فروق واضحة بين التيطيات التأمينية المطروحة. -1
 نوجد صعوبات فى دخول شركات جديدن او خروج احدو الشركات العاملة.ال -2
 توجد اختالفات بسيطة فى حجم المصروفات االدارية والعمومية بين الشركات. -0
 تنتج الشركات الحالية فى ال اقتصاديات عائد الحجم الثابت. -6

 
 
 
 
 
 

 


