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تکافل و امور  یعموم سیرئ امیپ . ۱

  ها مهیب
 

حفظ  و  یجوامع را در برابر خطرات مال مهیب 

 یدر رشد اقتصاد

 مهیب. کندیکمک م

همچنان در حفظ 

 تیتجارت و فعال

 یگذار هیسرما یها

. نقش عمده دارد

مانند  مه،یصنعت ب

 یبخش ها ریسا

در  ،یسکتور مال

اقتصاد با  لیتسه

نقش  زیثبات ن

 اریبس در .دارد

و در حال توسعه،  افتهیتوسعه  یاز کشور ها

رول  یناخالص داخل دیتول یصدیدر رشد ف مهیب

 یسکتورها ریحاالنکه مانند سا. ارزنده دارد

 یاسیبنا به عدم ثبات س مهیصنعت ب ،یاقتصاد

در سه دهه گذشته در افغانستان توسعه قابل 

در  کهیها شرفتیحاال با ب. مالحظه نداشته است

و اقتصاد در حال وقع است، صنعت  تیامن رصهع

 ندهیرا در آ دوارکنندهیام میتجارت کشور عال

  .شودیم زین  مهیکه شامل صنعت ب دهدینشان م

ها و تکافل، تحت  مهیامور ب یعموم استیر در

رشد  یما تالش برا ه،یوزارت محترم مال یرهبر

حفظ  تیو در تقو کنمیم مهیصنعت ب شتریب

. میدهیاقدامات الزم را انجام م مهیب یسیپال

رشد  یرا برا یهمچنان اقدامات استیر نیا

و  یچارچوب قانون قیاز طر مهیب تیمارک

 در .دست گرفته است یرو مهیاصالحات در قانون ب

امور  یعموم استیچند سال گذشته، ر انیجر

رشد  یرا برا یها و تکافل اقدامات مهیب

 یآگاه یو برنامه ها مهیب تیمارک یها تیفعال

 نیا. عامه در سراسر کشور انجام داده است

دوجانبه را با  یها یهمچنان همکار  استیر

 یدر کشور ها مهیامور ب یکننده ها میتنظ

امور  یعموم استیر .کرده است جادیمختلف ا

 قیو تشو تیها و تکافل سپاسگذار حما مهیب

همچنان از . است هیمداوم وزارت محترم مال

بابت کمک  استیر نیا یکمک کننده ها ریسا

 قیدر رشد و تطب استیر نیا یبرا شانیها

. باشدیمتشکر م مهیدر عرصه ب یاهداف راهبرد

 یبرا شیمتعهد به ادامه تالش ها استیر نیا

  .است مهیب تیمارک تیتقو

 

 یکامو یموس الحاج

 ها و تکافل مهیامور ب یعموم سیرئ

 

 

 

 

 

عمومی  خبرهای مربوط به ریاست. 2

:امور بیمه ها و تکافل  
 

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل 

دیتابیس نظارتی بیمه و تکافل را افتتاح 

 کرد

 

، ریاست عمومی امور 5911قوس  51بتاریخ 

بیمه ها و تکافل دیتابیس نظارتی بیمه و 

این دیتابیس توسط . تکافل را افتتاح کرد

الحاج موسی کاموی، رئیس عمومی امور 

در محفل . بیمه ها و تکافل افتتاح گردید

افتتاحیه محترم بشیر نوری، رئیس 

تکنالوژی معلوماتی وزارت محترم مالیه، 

ا، مشاورین، آمرین، و کارمندان روس

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل شرکت 

 . داشتند

 

 

 نامهخبر 
      (ربع سوم ) 

   

  شماره اول      
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در این محفل، در آغاز رئیس عمومی امور 

بیمه ها و تکافل پیرامون اهمیت و 

استفاده از سیستم نظارتی در سکتور بیمه 

و تکافل معلومات ارایه نموده و بعدآ 

رئیس تکنالوژی و معلوماتی وزارت محترم 

مالیه معلومات مفصل برای اشتراک کننده 

وی . ها در دباره این سیستم ارایه کرد

همچنان وعده هرگونه همکاری را جهت بروز 

 . سازی و انکشاف این سیستم داد

 

 

 

ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل پالن 

بهبود عمل کرد مالی را به بانک جهانی 

 ارایه کرد

 

الحاج موسی کاموی، رئیس عمومی امور 

بیمه ها و تکافل، همرا با سایر 

کارمندان این ریاست، طی یک تماس 

ویدیوی، برنامه بهبود مالی را به خانم 

امینتا و خانم سراپ، متخصصین مالی در 

این ریاست پالن . بانک جهانی، ارایه کرد

بهبود عمل کرد مالی را ساالنه به بانک 

یافت کمک های مالی ارایه جهانی برای در

این گزارش به بانک جهانی در . میکند

نیمه سال و آخر سال تشریح و فرستاده 

بانک جهانی با در نظر داشت . میشود

شواهد و مدارک فعالیت های  این ریاست 

را ارزیابی میکند و برای هر فعالیت 

در این تماس . انجام شده شواهد میخواهد

انی از فعالیت ویدیوی، متخصصین بانک جه

های این ریاست تقدیر و تعهد به ادامه 

 . همکاری کردند

مالقات کارمندان ریاست عمومی امور  

 بیمه ها و تکافل با اداره اترا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کارمندان ارشد ریاست عمومی امور بیمه 

ها و تکافل با آقای بالل هاشمی، معاون 

در این . اداره اترا، مالقات کردند

، عبدالواجد عزیزی، رئیس طرح مالقات

انکشاف پالیسی ریاست عمومی امور بیمه 

ها و تکافل، این ریاست را به معرفی 

گرفت و در باره نقش این ریاست در رشد 

. اقتصاد افغانستان معلومات ارایه کرد

وی همچنان درباره بیمه آتش سوزی 

این بیمه نامه بر اساس . معلومات داد

ی افغانستان برای حکم رئیس جمهور اسالم

 . امکان تجارتی اجباری گردید

در اخیر، هر دو طرف موافقت به برگزاری 

یک ورکشاپ یک روزه درباره آگاهی از 

آقای . بیمه در سکتور مخابرات کردند

هاشمی از پیشنهاد ریاست عمومی امور 

بیمه ها و تکافل برای برگزاری ورکشاپ 

 تشکری کرد و وعده هرنوع همکاری در این

 . زمینه  را داد
 

 شرکت بیمه کاپیتل استار افتتاح شد 
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، شرکت بیمه 0202نوامبر  51بتاریخ 

در برنامه . کاپیتل استار افتتاح گردید

افتتاحیه کارمندان ریاست عمومی امور 

بیمه ها و تکافل، نماینده های وزارت 

تجارت و صنایع، وزارت کار و امور 

اجتماعی، وزارت تکنالوژی و معلوماتی، 

اعضای پارلمان، و نماینده های سکتور 

 . شرکت داشتند خصوصی و بانکی

در این برنامه، اکثر شرکت کننده ها 

سخنرانی داشتند و در باره اهمیت سکتور 

آنها گفتند . بیمه در کشور صحبت نمودند

که سکتور بیمه در کشور باید توسعه پیدا 

کند و از همکاری های ریاست عمومی امور 

بیمه ها و تکافل با شرکت های بیمه 

 . سپاسگزاری کردند

 

 

 

قات رئیس عمومی امور بیمه ها و تکافل مال

 با سفیر افغانستان در عربستان سعودی
 

به منظور پیگیری و تسهیل مواد مندرج 

موافقتنامه میان جمهوری اسالمی 

افغانستان و کشور شاهی عربستان در عرصه 

های اقتصادی و تجاری، الحاج موسی 

کاموی، رئیس عمومی امور بیمه ها و 

یشان با محترم احمد تکافل، و تیم کار

جاوید مجددی، سفیر و نماینده فوق 

العاده رئیس جمهور در عربستان سعودی، 

محترم عبیدهللا عطای، مستشار، محترم ریاض 

سادات، آتشه تجارتی، و خلیل حنیف بلخی، 

مسئول بخش اقتصادی و تشریفات، طی ویدیو 

در این مالقات، دو . کنفرانسی مالقات نمود

ماهنگی و همکاری در بخش طرف پیرامون ه

بیمه و تکافل توسط عربستان سعودی و 

ایجاد تفاهم میان ادارات بیمه دو کشور 

بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم 

اتخاذ گردید تا تیم مشترک ایجاد و در 

زمینه فرصت ها و همکاری ها اقدامات الزم 

 . صورت گیرد

 
رئیس عمومی امور بیمه ها و تکافل با 

عمومی ثبت مالکیت های فکری مالقات  رئیس

 کرد

 

الحاج موسی کاموی، رئیس عمومی امور  

بیمه ها و تکافل با  آقای محمد عیسی 

مایار، رئیس عمومی ثبت مالکیت های فکری 

در این دیدار، آقای کاموی . دیدارد کرد

در باره اهمیت بیمه آتش سوزی و نقش آن 

ن وی همچنا. در ثبات اقتصادی صحبت نمود

خواهان همکاری میان ریاست عمومی امور 

بیمه ها و تکافل و ریاست عمومی ثبت 

مالکیت های فکری شد تا پالیسی آتش سوزی 

آقای مایار . بصورت درست تطبیق گردد

گفتند که ریاست شان آماده هر نوع 

در . همکاری برای تطبیق این پالیسی است

این مالقات هر دو طرف همچنان توافق 

یک تیم مشترک از هر دو ریاست کردند تا 

به منظور تعقیب و تطبیق پالیسی بیمه 

 .  آتش سوزی ایجاد گردد

 
 

سوال های مطرح شده از ریاست . 3

عمومی امور بیمه ها و تکافل در 

 : جریان ورکشاپ ها و کنفرانس ها
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نقش ریاست عمومی امور بیمه ها و . 1

 تکافل در سکتور بیمه چه است؟ 

 : موارد ذیل پاسخی به پرسش فوق است

ها و  ترتیب پالیسی طرح و -5

استراتیژی های صنعت بیمه و 

 .نظارت از تطبیق آن

ترتیب و تطبیق پالن های  طرح، -0

جهت توسعۀ صنعت  عادی و انکشافی

 .بیمه

فعالین بیمه  نظارت از فعالیت -9

مطابق احکام این قانون، مقرره 

ها، طرزالعمل ها و لوایح 

 .مربوط

صدور، تجدید، تعلیق و لغو  -1

 اجازه نامۀ فعالین بیمه، مطابق

قانون، سایر اسناد  این احکام

تقنینی و طزرالعمل ها و لوایح 

 .مربوط

عقد موافقت نامه ها، قراردادها  -1

و یادداشت های تفاهم با دول 

المللی،  خارجی، مؤسسات بین

الحکومتی و شرکت  سازمان های بین

احکام های خصوصی خارجی، مطابق 

 . قانون

تبادل معلومات و تجارب با  -6

استفاده از سایر روش ها با 

ادارات مماثل دول خارجی، 

المللی و شرکت های  مؤسسات بین

 .خصوصی

طرح و تسوید اسناد تقنینی و  -7

وضع لوایح، طرزالعمل ها، 

رهنمودها، پالیسی ها و معیار 

ها و صدور هدایات و دساتیر در 

یمه و رابطه به ایجاد فعالین ب

ها، ادارۀ امور آغاز فعالیت آن

داخلی، چگونگی نظارت و تفتیش، 

مدیریت خطرات، توانگری مالی، 

حقوق و منافع بیمه شونده ها، 

بازار و رقابت، طرز سلوک و 

سایر موارد مرتبط به فعالیت 

 .های بیمه

معلومات و سایر  مطالبۀ گزارش، -8

فعالین  اسناد و مدارک الزم از

 .رتبیمه، عندالضرو

 متضررین، تثبیت شکایات به رسیدگی -1

قانون و  این احکام از متخلفین

سایر اسناد تقنینی، لوایح و 

 طرزالعمل ها مربوط و اتخاذ

 .در مورد تصمیم

نشرگزارشات و معلومات از  -52

 .در کشور فعالیت های بیمه

ایجاد ذخایر مالی و فنی جهت  -55

توسعه و انکشاف صنعت بیمه و 

 . تمویل مدیریت خطرات

 ریسک شناسایی، تحلیل و مدیریت -50

 در آینده و موجود خطرات و

 تحت و کشور مختلف های سکتور

 استفاده با آن قراردادن پوشش

 .خطر مدیریت و بیمه های روش از

اجرای سایر وظایف و اعمال  -59

صالحیت های مندرج این قانون و 

 . سایر اسناد تقنینی مربوط

 

چرا تا حال سکتور بیمه رشد سریع  .2

 نداشده است؟
 

 : موارد ذیل پاسخی به پرسش فوق است

عدم آگاهی شهروندان از مزایا و  -5

مفیدیت بیمه در ابعاد اجتماعی و 

 .اقتصادی زندگی شان

تعریف نادرست از ) ذهنیت منفی  -0

میان ( حق بیمه و جبران خساره 

مردم عام رایج بوده نیز باعث 

شده است تا روند نهادینه شدن 

فرهنگ بیمه درکشور به کندی 

 .مواجه شود

عدم آگاهی تجار و متشبثین از  -9

اهمیت، نقش و سودمندی بیمه در 

  .انکشاف پیشه و شغل شان

کم توجهی به سکتور بیمه منحیث  -1

مده اقتصادی ویک چشمه یک بخش ع

 . عایداتی دولت
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چگونه تجارت را در عرصه بیمهه غاهاز . 4

 کرد؟ 

 

 
 

 : بیمه های مروج. 5

 بیمه سفر . 5

 بیمه آتش سوزی . 0

 بیمه صحی . 9

 بیمه موتر . 1

 بیمه هوانوردی . 1

 بیمه کارگو . 6

 بیمه مسئولیت مدنی کارفرما . 7

 بیمه خطرات سیاسی . 8

 بیمه کارمندان . 1
 

 

 


