
 

 

 

 

خالله قامت األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بنشر نتائج االستبيان، الذي قامت بإعداده وتوزيعه على اعضاء االتحاد محاولة من 

 .الوقوف على الوضع الراهن جراء جائحة فيروس الكورونا وتداعياته على شركات التأمين

الحصول على عدد من األجوبة لتقييم التغطيات وآثار الكوفيد على الشركات العربية من  2020وقد تمكن االتحاد خالل شهري ابريل ومايو 

 .جهة وحث الشركات بضرورة أخذ إجراءات استباقية لمعرفة التأثير المالي المرتقب لجهة الخسائر

 .االسواق العربية كما أوضحت األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين أن هذه النتائج ال تمثل كل أطياف

وقد بين التقرير الصادر عن االتحاد العام العربي للتأمين أن عملية مسح كل األضرار وتقييم الُكلفة الحقيقية ستأخذ وقتا طويال بسبب 

 المنازعات القضائية واستمرار الوباء؛

 /لالطالع على المزيد من المعلومات وقراءة التقرير برجاء الضغط على الرابط أدناه

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/GAIF%20Survey%20Report.pdf 

Source: https://insurancepanorama.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ 

 

 

 

 

 

 بانوراما التأمين 2020-6-20 على الشركات العربية: التغطيات والخسائر 19تأثير الكوفيد 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/GAIF%20Survey%20Report.pdf
https://insurancepanorama.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://insurancepanorama.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://insurancepanorama.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://insurancepanorama.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/


 

 

بدعوة من االستاذ/  

/ لمجلس لالتحاد  102يذية والــ / / للجنة التنف 72بدعوة من االستاذ/ اسعد زروف رئيس االتحاد العام العربي للتامين تم عقد  اجتماعي الـ / 

علي جدول  درجةالعديد من الموضوعات الم واقرار وقد تم مناقشة ZOOMعبر تطبيق  22/6/2020العام العربي للتأمين وذلك في يوم 

 -حيث تم اقرار : لالتحاد اعمال الجتماع والخاصة بالشئون المالية والفنية واالدارية والثقافية

 11/12/2020لالتحاد عن السنة المالية  المنتهية في  الموازنة العمومية -1

 2020الموازنة التقديرية لالتحاد للسنة المالية  -2

 2020/01/1موقف االشتراكات في  -1

 2014 – 2016البرنامج الثقافي للدورة  -2

 اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس االتحاد السابقة -5

 ت التأمينية واالقتصاديةدعم عالقات االمانة العامة بالتجمعا -6

 اعتماد قبول اعضاء جدد -7

 المصدر: االتحاد العام العربي للتامين

 

 

 

 

 22/6/2020 - / لمجلس لالتحاد العام العربي للتأمين  102/ للجنة التنفيذية والــ /  72اجتماعي الـ / 

 

 لالتحاد العام العربي للتأمين للعام المقبل 33إرجاء انعقاد المؤتمر العام الـ 

 1/7/2020جريدة الغد 



والذي كان مقررا في مدينة وهران بالجزائر خالل  11قرر مجلس ادارة االتحاد العام العربي للتأمين تأجيل تاريخ إنعقاد المؤتمر العام الـ 

 .2021م انعقاده خالل سنة ، على أن يت2020أكتوبر  12-11الفترة من 

م من وأوضح اإلتحاد في بيان له اليوم، ان هذا القرار جاء بناءا على طلب اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر نظرا للظروف التي يشهدها العال

صا منه على نجاح جراء جائحة فيروس كورونا وضرورة اتباع االجراءات االحترازية، وصعوبة التنقالت وتنظيم تظاهرات كبيرة، و حر

 .المؤتمر

نشكر كل الضامنين الذين أبدوا اهتمامهم بالمؤتمر، ونود أن نؤكد لهم أن نجاحه هدف أساسي للمجلس و لألمانة العامة لالتحاد العام “وتابع 

 .”العربي للتأمين و اللجنة التنظيمية

باتفاق بين مجلس االتحاد العام العربي للتأمين و اللجنة العليا  2021/ لالتحاد في عام 11واضاف انه سيتم تحديد موعد جديد للمؤتمر العام /

 .للمؤتمر

 .مشارك من مختلف دول العالم 1500والجدير بالذكر أن المؤتمر العام لالتحاد العام العربي للتأمين ُيعقد كل عامين بمشاركة أكثر من 

ويته شركات التأمين و اعادة التأمين واتحادات ومراقبي التأمين ، ، ويضم في عض1962وقد تأسس االتحاد العام العربي للتأمين سنة 

 .وشركات الوساطة و الخدمات الطبية

 المصدر:

 -https://amwalalghad.com/2020/07/01/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF

-84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7-33-%D8%A7%D9%84%D9%80/ 

 

 

 

 

 

 

، ندوة عبر اإلنترنت ، األربعاء المقبل، يفتح خاللها جراح صناعة التأمين في المغرب العربي، في خطوة  ”GAIF“ قد اإلتحاد العربي للتأمين

  .رؤساء لكيانات تنظيمية 1تستهدف مناقشة تحدياته وكيفية مواجهتها في حضور 

 التأمين في المغرب العربي في مواجهة األزمة 

  المقبل األربعاء رؤساء كيانات تنظيمية 1العربي للتأمين يفتح جراح القطاع في حضور 

 2020-7-2دة المال االقتصادية موقع جري

https://amwalalghad.com/2020/07/01/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-33-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7/
https://amwalalghad.com/2020/07/01/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-33-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7/
https://amwalalghad.com/2020/07/01/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-33-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7/
https://amwalalghad.com/2020/07/01/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-33-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7/
https://amwalalghad.com/2020/07/01/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-33-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7/


” التأمين في المغرب العربي في مواجهة األزمة“بـ  CFPA للتأمين، الندوة ، التي سينظمها بالتعاون مع مركز التكوين وعنون العربي

وسيعرض خاللها التأثيرات والتدابير المتخذة علي مستوي الصناعة، وسيستمر العربي للتأمين، الندوة إلستشراق آفاق المستقبل والشمول 

  .المالي والتكافل

  . هو مركز للتكوين المهني في مجال التأمين، عضو في الجمعية الدولية للمدارس الفرنكوفونية CFPA معروف أنومن ال

، ويتحدث خاللها كالا من ، يوسف بن ميسية، رئيس  ”GAIF“ ومن المقرر ان يدير الندوة، شكيب أبوزيد ،األمين العام لإلتحاد العربي للتأمين

تأمين ، و حبيب بن حسين، رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين ، باإلضافة الي بشير بادو، المدير العام اإلتحاد الجزائري لشركات ال

  .للجامعة المغربية لشركات التأمين

 

 

 

 

عة التامين ، هو هيئة عربية دولية ، تعمل علي أن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصنا اإلتحاد العام العربي للتأمين ومن المعروف أن

  . العربية، وصوال لتطويرها وتكاملها ، باتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها االساسي وبما يحقق مصالح االعضاء

ويهدف اإلتحاد بصورة اساسية ، الى دعم الروابط والصالت بين أسواق وهيئات التأمين ، وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين 

  .المختلفة ، بهدف حماية مصالح االعضاء، وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربينشاطاتها 

Source: https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-

%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-

%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-

%d8%ad%d8%b6%d9%88/ 

 

 

 

 

خذة على يعقد االتحاد العام العربى للتأمين، ندوة تحت عنوان "التأمين فى المغرب العربى فى مواجهة األزمة: ما هي التأثيرات؟ والتدابير المت

. وأشار االتحاد فى بيان إلى أن هذا اللقاء فرصة للحديث عن 2020يوليو  8مستوى الصناعة؟" عبر اإلنترنت األربعاء المقبل الموافق 

لتأمين فى المغرب العربى، ورصد التحديات الحالية، وفرص استشراق آفاق المستقبل والشمول المالي والتكافل ، كما ستشهد الندوة حضور ا

التحاد العربى للتأمين: ندوة "التأمين فى المغرب العربى" األربعاء المقبل ا  

2020-7-2 –اليوم السابع   

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b6%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b6%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b6%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b6%d9%88/


كال من يوسف بن ميسية، رئيس االتحاد الجزائرى لشركات التأمين، وحبيب بن حسين، رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، وبشير 

 لعام للجامعة المغربية لشركات التأمين.بادو، المدير ا

، والذى كان مقررا فى مدينة وهران 33كما سبق وأن أعلن مجلس إدارة االتحاد العام العربى للتأمين عن تأجيل اىنعقاد المؤتمر العام الـ

جاء بناء على طلب اللجنة التنظيمية  ، وأوضح االتحاد أن هذا القرار2021، لينعقد خالل عام 2020أكتوبر  14-11بالجزائر خالل الفترة من 

العليا للمؤتمر نظرا للظروف التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس كورونا، وضرورة اتباع اإلجراءات االحترازية، وصعوبة التنقالت 

تمامهم بالمؤتمر، ونود أن نؤكد وتنظيم تظاهرات كبيرة، وحرصا منه على نجاح المؤتمر، وتابع االتحاد "نشكر كل الضامنين الذين أبدوا اه

 .لهم أن نجاحه هدف أساسي للمجلس ولألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين واللجنة التنظيمية"

من جانبه، أكد األسعد زروق، رئيس االتحاد العام العربي للتأمين، أن أزمة جائحة كورونا ستحدث نقلة في المالءة المالية واالقتصادية 

معية على مستوى المنطقة، وأضاف زروق في رسالة ألعضاء االتحاد، أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على القطاع يعد فرصة، والمجت

تمر لتقييم مدى صالبة المالءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة، وأسواق المنطقة اإلقليمية كغيرها من األسواق العالمية 

تجة عن تفشي هذا الفيروس المستجد، كما أننا على يقين أن شركات التأمين واإلعادة وهيئات الرقابة بالمنطقة ستتأخذ بأزمة صحية نا

 .اإلجراءات المالئمة لتقليص تأثير تداعيات هذه الجائحة

اجهة هذه التداعيات، كما أكدت أهمية ولفت زروق إلى أن األمانة العامة لإلتحاد العربي للتأمين اتخذت اإلجراءات الوقائية واالحترازية لمو

لتحول التطور الرقمى والتكنولوجي في دعم القطاع لمواجهتها، وجار إعداد قاعدة بيانات لتبادلها بين األعضاء، وأن اإلتحاد سبق وأكد أهمية ا

وصناعة التأمين العربية وتوصياته حول التحول الرقمي  2018والذي عقد في تونس خالل يونيو  32التكنولوجي من خالل مؤتمره العام الـ

 بضرورة القيام بنقلة رقمية لقطاعات التأمين لتحسين الخدمات المقدمة لألفراد والمؤسسات والتحكم في األخطار

Source: https://www.youm7.com/story/2020/7/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/4860071 

 

 

 

 (  ندوة افتراضية يوم الخميس الموافقFAO التابع لألمم المتحدة )  نظم المكتب االقليمي لمنظمة االغذية والزراعة

Zoominar VIII: Innovation in social protection in response to COVID-19 in 

the NENA region: Building on best practices cases    09/07/2020 

https://www.youm7.com/story/2020/7/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/4860071
https://www.youm7.com/story/2020/7/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/4860071
https://www.youm7.com/story/2020/7/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/4860071
https://www.youm7.com/story/2020/7/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/4860071
https://www.youm7.com/story/2020/7/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/4860071
https://www.youm7.com/story/2020/7/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/4860071


 Innovation in Social Protection in response to COVID-19 in the NENA region: Building on بعنوان  09/07/2020

best practices cases 

الناس  لمساعدة COVID-19 جائحة عواقب لمواجهة اتخاذها ير الواجبالتداب حول دارت التى الهامه المواضيع من العديد الندوة هذه وناقشت

 الحماية لنظم الحاسمة األهمية على الضوء وتسليط ، واالقتصادية للوباء االجتماعية اآلثار بسبب الفقر براثن في الوقوع من وحمايتهم

 لهذه السلبية اآلثار من الحد أجل من االجتماعية في الحماية ةالواعد والمبتكرة الرقمية الحلول بعض في النظر خالل من االجتماعية الشاملة

 .والتغذية الغذائي األمن على ذلك في بما ، الغذاء ونظم والمرونة الفقر الريفي على األزمة

 :األسئلة التالية  Zoominarوتناول

 ادية(.كيف تأثرت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باألزمة؟ )اآلثار االجتماعية واالقتص

،  NENA ما هي مبادرات الحماية االجتماعية التي تم تنفيذها لدعم المناطق الريفية والتي يمكن تكرارها؟ )حاالت نجاح في دول مختارة من

 وأمثلة أخرى(.

موالا على المدى كيف يمكن للحكومات والشركاء تعزيز االبتكار وتطبيق التكنولوجيا الرقمية لبناء األساس لنظام حماية اجتماعية أكثر ش

 الطويل؟

 للتأمين العربي العام العام لالتحاد األمين – زيد أبو شكيب/ االستاذ الهام الحدث هذا في شارك وقد هذا

 .العربية المنطقة الزراعي في التأمين أهمية بدوره ناقش والذي 

 :من كل Zoominar ال في شارك كما

 and Research Coordinator – IPC-IG, Overview of the social 

protection response to COVID-19 around the world and in the region for FSN.  

– UNICEF, Overview of the child-

sensitive social protection response to COVID-19 around the world and in the region.  

– Social protection Management Information Systems specialist – ILO, Overview of 

the horizontal expansion of social protection to the informal and rural economy in Egypt or Tunisia.  

– General Arab Insurance Federation, Overview of the role of 

agriculture insurance as a response to COVID-19 in the region.  

tance Services Officer – WFP, 

Overview of digital technology applications in social protection in response to COVID-19 in the region.  

– FAO ESP, Overview of FAO’s work on social protection in 

the region and the response to COVID-19: Example of Kenya, Tunisia, Sudan and Morocco.  

 حيث يمكن مشاهدة المحاضرة من خالل الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1zUGC4apwMmNFJ14YtVRkWuBCuPQOtFRs/view?usp=sharing 

 المصدر:

http://www.fao.org/neareast/events/view/en/c/1296227/ 

https://drive.google.com/file/d/1zUGC4apwMmNFJ14YtVRkWuBCuPQOtFRs/view?usp=sharing
http://www.fao.org/neareast/events/view/en/c/1296227/


 

 

 سوق قناة على والمذاع محمود سمير/ األستاذ لتطويرا خبير باالشتراك مع حسني أحمد/ األستاذ يقدمه والذي التطوير في كالم برنامج ناقش

 الكورونا الزمة FAIR & GAIF ال استقصاء نتائج هي أهم ما“ بعنوان حلقه 2020/  07/  11 الموافق السبت يوم اليوتيوب على التأمين

 :من كل الحلقه هذه في شارك وقد هذا . ”االزمه؟ بعد للتطوير التوجيهات وأهم باألسواق

 للتامين العام لإلتحاد العام األمين - زيد ابو شكيب/  تاذاألس -

 االفرواسيوي لإلتحاد العام األمين و السابق التأمين علي للرقابة المصرية الهيئة رئيس - منير عادل/ الدكتور -

 التوصيات لألهم) االفروأسيوي و العربي( االتحاد االقليمية رؤيه االتحادات حول دارت للحلقه الرئيسية المحاور أن بالذكر الجدير ومن

 الثاني الربع في السوق العمال باالتحادات االسواق االستقصاء المتعلقه بنتائج المستجدات اخر و الكورونا أزمه جراء التأمين اسواق لتطوير

 من

 .األوسط الشرق في التأمين قطاعات في اداره المخاطر مفاهيم لتطوير كورونا تداعيات وأهم ، الكورونا ازمه بعد 2020

 https://www.youtube.com/watch?v=0ZkJatEav7c الحلقه، لمشاهدة

 

 االتحاد العام العربي للتأمين: المصدر

 

 

 

 

 ؟ االزمه بعد للتطوير التوجهات أهم و باألسواق الكورونا الزمه GAIF & FAIR ل استقصاء نتائج أهم هي ما

11/07/2020 

 القطاعات؟ ىمستو على اتخاذها الواجب واإلجراءات التبعات ماهي األزمة مواجهة في اإلنترنت عبر العربي المغرب في التأمين ندوة

 2020يوليو  1

https://www.youtube.com/watch?v=0ZkJatEav7c


التأمين في المغرب العربي في "، تحت عنوان 2020يوليو  1 بتاريخ  CFPAعقد اإلتحاد العام العربي للتأمين ندوة عبر اإلنترنت بالتعاون مع 

 ."ما هي التأثيرات؟ والتدابير المتخذة على مستوى الصناعة؟: مواجهة األزمة

ونشير إلى أن هذا اللقاء كان فرصة للحديث عن التأمين في المغرب العربي، ورصد التحديات الحالية، وفرص استشراق آفاق المستقبل 

 .والتكافل والشمول المالي

 - يوسف بن ميسية/ رئيس مجلس اإلدارة باالتحاد العام العربي للتأمين و األستاذ –األسعد زروق / وقد تحدث بهذه الندوة كال من األستاذ

بشير  /رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين؛ بجانب األستاذ - الحبيب بن حسين/ رئيس اإلتحاد الجزائري لشركات التأمين ، و األستاذ

 .بادو، المدير العام للجامعة المغربية لشركات التأمين

 .CFPA مدير عام  -إدريس رافس/ واألستاذ شكيب أبوزيد، األمين العام لالتحاد العربي للتأمين، /و قد أدار الحديث األستاذ 

 المصدر: االتحاد العام العربي للتامين

 

 

 

 

 

ا مع لبنان، جراء الحادث المؤسف الذ ي شهدته األسبوع الماضي، اصدر اإلتحاد العربي للتأمين، نشرة خاصة، تضمنت موضوعات لها ضامنا

 عالقة بصناعة التأمين واإلنفجار الذي شهده مرفأ بيروت، منها مصير شركات التأمين في لبنان بعد اإلنجار، والتقديرات األولية للخسائر

 .المرتبطة بالحادث

 تعويضات األخطار المؤمن عليهامليار دوالر تقديرات مبدئية ل 2

ا كاشفاا، لجمعية شركات الضمان اللبنانية، والتي كشفت فيه أن  % من أضرار إنفجار بيروت ، غير مؤمن عليها!  70النشرة عرضت تصريحا

مة االضرار اإلجمالية % من قي10مليار دوالر ، بما يمثل  2ووفق التقديرات األولية للجمعية، قد تزيد قيمة األضرار المؤمن عليها ، عن 

 .مليارات دوالر 10إلي  5الناجمة عن التفجير، والتي تتراوح قيمتها ما بين 

، بخالص تعازيه للشعب اللبناني وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين  من جانبه، تقدم شكيب أبو زيد ، األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين

مية إدارة المخاطر ، وضرورة العمل على توقع األحداث بشكل استباقي ، لتالفي التداعيات الكارثية لألحداث ، كما أوضح في كلمة مصوره ، أه

ا على إعادة إعمار لبنان ا إيمانه بأن الشعب اللبناني قادرا  .، مؤكدا

الرئيسية الداعمة لصناعة التامين ، هو هيئة عربية دولية ، تعمل علي أن تكون المؤسسة  من المعروف أن اإلتحاد العام العربي للتأمين

 . العربية، وصوال لتطويرها وتكاملها ، باتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها االساسي وبما يحقق مصالح االعضاء

اصة اإلتحاد العربي للتأمين يتضامن مع لبنان بنشرة خ

 12/1/2020جريدة المال  - وعزاء من أمينه العام

 



لتنسيق بين ويهدف اإلتحاد بصورة اساسية ، الى دعم الروابط والصالت بين أسواق وهيئات التأمين ، وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها وا

 .نشاطاتها المختلفة ، بهدف حماية مصالح االعضاء، وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي

 هنــا لإلطالع علي النشرة إضغط

 جريدة المال المصدر:

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-

%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/ 

 

 

 

 

ا مع لبنان، جراء الحادث المؤسف الذي شهدته، اصدر اإلتحاد العربي للتأمين، نشرة خاصة، تضمنت موضوعات لها عالقة بصناعة  ضامنا

 .حادثالتأمين واإلنفجار الذي شهده مرفأ بيروت، منها مصير شركات التأمين في لبنان بعد اإلنجار، والتقديرات األولية للخسائر المرتبطة بال

ا كاشفاا، لجمعية شركات الضمان اللبنانية، والتي كشفت فيه أن  النشرة % من أضرار إنفجار بيروت ، غير مؤمن عليها!  70عرضت تصريحا

% من قيمة االضرار اإلجمالية 10مليار دوالر ، بما يمثل  2ووفق التقديرات األولية للجمعية، قد تزيد قيمة األضرار المؤمن عليها ، عن 

 .مليارات دوالر 10إلي  5فجير، والتي تتراوح قيمتها ما بين الناجمة عن الت

، بخالص تعازيه للشعب اللبناني وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين  من جانبه، تقدم شكيب أبو زيد ، األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين

ى توقع األحداث بشكل استباقي ، لتالفي التداعيات الكارثية لألحداث ، كما أوضح في كلمة مصوره ، أهمية إدارة المخاطر ، وضرورة العمل عل

ا على إعادة إعمار لبنان ا إيمانه بأن الشعب اللبناني قادرا  .، مؤكدا

 رابط  النشرة الخاصة تضامنا مع لبنان من الرابط: 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/solidarity with lebanon.pdf 

 كلمة االمين العام في الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=vUXdmXwaRlc&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 يتضامن مع لبنان شكيب أبو زيد االمين العام إلتحاد العام العربي للتامين 

 2020أغسطس  12األربعاء، 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/solidarity%20with%20lebanon.pdf
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/solidarity%20with%20lebanon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vUXdmXwaRlc&feature=youtu.be


 

 

 

ا مع لبنان، جراء الحادث المؤسف الذي شهدته األسبوع الماضي، اصدر اإلتحاد العربي للتأمين، نشرة خاصة، تضمنت موضوعات لها  تضامنا

في لبنان بعد اإلنجار، والتقديرات األولية للخسائر التأمين عالقة بصناعة التأمين واإلنفجار الذي شهده مرفأ بيروت، منها مصير شركات 

 .لحادثالمرتبطة با

 مليار دوالر تقديرات مبدئية لتعويضات األخطار المؤمن عليها 2

ا كاشفاا، لجمعية شركات الضمان اللبنانية، والتي كشفت فيه أن  % من أضرار إنفجار بيروت ، غير مؤمن عليها!  70النشرة عرضت تصريحا

% من قيمة االضرار اإلجمالية من 10مليار دوالر ، بما يمثل  2عن ووفق التقديرات األولية للجمعية، قد تزيد قيمة األضرار المؤمن عليها ، 

، بخالص تعازيه للشعب اللبناني وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ،  العربي للتأمينجانبه، تقدم شكيب أبو زيد ، األمين العام لإلتحاد العام 

كل استباقي ، لتالفي التداعيات الكارثية لألحداث ، كما أوضح في كلمة مصوره ، أهمية إدارة المخاطر ، وضرورة العمل على توقع األحداث بش

ا على إعادة إعمار لبنان ا إيمانه بأن الشعب اللبناني قادرا  .مليارات دوالر 10إلي  5الناجمة عن التفجير، والتي تتراوح قيمتها ما بين .مؤكدا

 المصدر: جريدة المال 

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-

%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-

%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/ 

 

 

 

اإلتحاد العربي للتأمين يتضامن مع لبنان بنشرة خاصة وعزاء من 

2020أغسطس  12األربعاء، م لعااأمينه   

https://almalnews.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%82-%d8%b9%d9%8f%d8%b4%d9%91-%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b6%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7/


 

 

 

 

 

بعنوان  1/9/2020المتحدة بعقد ملتقي افتراضي علي شبكة االنترنت يوم الثالثاء الموافق  العربية اإلمارات بدولة التأمين قامت هيئة

 التالية:  الموضوعات ، حيث تناول الملتقى "19-كوفيد أزمة بعد التأمين قطاع مستقبل استشراف"

   19-كوفيد بعد ما لمرحلة التأمين قطاع في والفرص التحديات    -1

 .والمالية الخدماتية النواحي من التأمين قطاع نمو تعزيز في االستدامة تحقيق وسائل  -2

 .التأمين قطاع عمليات تطوير في 19-كوفيد بعد والرقمنة التكنولوجيا دور -1

 :من كل الملتقي هذا في وشارك هذا

 في التأمين قطاع نمو تعزيز في االستدامة تحقيق وسائل عن متحدثاا  لتأمين؛ل العربي العام لإلتحاد العام األمين - زيد أبو شكيب/ األستاذ -

 المالية. والجوانب الخدمات

-Mr. Jonathan Dixon - Secretary General - International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 

- Mr. Pekka Dare- Director Stakeholder Engagement & Delivery Excellence International Compliance 

Association 

- Miss. Gaenor Jones - Regional Directory, MEA 

 1/9/2020يوم  19الملتقي االفتراض حول استشراق مستقبل التأمين بعد ازمة كوفيد 



- DR. Hajer Zarrouk- Assistant Professor at Higher College of Technology & UAE Local Leader at Founder 

Institute 

- Mr. Mohamed Seghir- Chief Executive Officer 

التأمين مالءة مالية وسيولة كافية  شركاتأن لدى “مته االفتتاحيه لخالل ك -المدير العام لهيئة التأمين  - بيالزعا إبراهيمقد أكد األستاذ/ و

 ( على المدى القصير"؛19-لسداد أي تعويضات أو مطالبات حالية أو محتملة، ناتجة عن تداعيات فبروس كورونا المستجد )كوفيد

مليون درهم، مؤكدا أن  112، حتى يوليو الماضي، بلغت "كورونا ب"ات من مطالبات تأمينية متعلقة ركقيمة ما سددته الشأن “وأضاف: 

وتنافسيتها فى  استمراريتهاتحالفات مباشرة، لضمان  فيات التأمين كافة إلعادة هيكلتها، والدخول ركالمرحلة الحالية فرصة مناسبة لش

 السوق". 

ضمان األفراد والممتلكات ضد المخاطر  فيالدولة يقوم بدور حيوي  في، إن قطاع التأمين يقال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابكما 

درهم عام  مليار 69إلى نحو  االستثماراتدرهم، وحجم  مليار 44المختلفة، إذ يواصل نموه وتطوره ليصل إجمالى األقساط المكتتبة إلى 

2019. 

 المصدر: االتحاد العام العربي للتأمين

 

 

 

 

 

ر ممثلي أسواق وضبح،  03/6/2020 بتاريخ عبر تطبيق زووم / 73الـ /  هاجتماعلإلتحاد العام العربي للتأمين إ لجنة التنفيذية ال تعقد

علي  درجةالم الهامة العديد من الموضوعات قرارأو تم مناقشة حيث، / مصرنان/ لبالجزائر فلسطين/  قطر/ تونس/ ردن/ ألالتأمين  بكل من ا

 -تم اقرار :ألعمال اإلتحاد والفنية المالية ودارية إلواوالخاصة   االجتماع من الموضوعاتجدول اعمال 

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية لالتحاد -1

 االصدار اإللكتروني للبطاقة البرتقالية -2

 17/12/2020كما تقرر عقد االجتماع القادم للجنة مشتركاَ مع مجلس االتحاد بتاريخ 

 االتحاد العام العربي للتامين :المصدر

 03/9/2020 -عبر تطبيق زووم  / للجنة التنفيذية  73الـ / االجتماع 



 

 

 

 

 

ص والتحديات في إطار التجهيز للملتقى الليبي التأمين الفر أقيم في بطرابلس يوم علمي تحت شعار آثار أزمة كورونا على المصارف وشركات

المترتبة عن جائحة كورونا والوصول باالقتصاد الليبي  ويهدف اليوم العلمي إلى إيجاد الحلول االقتصادية الفاعلة لحل المشاكل .الدولي للتأمين

 .للمواطن والشركات العامة والخاصة الى حلول عملية مفيدة

أثار أزمة كورونا على المصارف فعاليات اليوم العلمي )في بمداخلة عبر شبكة االنترنت  (شارك االمين العام االستاذ/ شكيب ابو زيد ولقد 

 وشركات التأمين / الفرص والتحديات 

 المصدر: االتحاد العام العربي للتامين

https://www.facebook.com/watch/?v=1431886883674652 

 

 

 

 

الل قال األمين العام لالتحاد العربي للتأمين شكيب أبوزيد إنه وفقا ألحدث االحصاءات فإن حجم أقساط التأمين في المنطقة العربية تضاعف خ

 .مليار دوالر 21مرات ليبلغ  10عاما الماضية  10الـ

مليار دوالر حجم أقساط التأمين بالمنطقة العربية 21االتحاد العربي للتأمين:  

2020سبتمبر  23 

9/9/2020  أثار أزمة كورونا على المصارف وشركات التأمين / الفرص والتحديات   

https://www.facebook.com/watch/?v=1431886883674652


% موزعة على باقي أنواع التأمين ،والتي تتضمن التأمين الطبي والذي تختلف نسبته 10لحياة و% منها اقساط تأمين على ا20وأوضح أن 

 .من دولة ألخرى

ي ونوه أبوزيد أن هناك اشكالية تواجه احصاءات التأمين في الوطن العربي اشكالية تواه االحصاءات في الوطن خاصة في ما يتعلق بالدول الت

 .واليمن وهناك دول حدوث فيها تغييرات في سعر صرف العملة امام الدوالر كالسودان وتونس ومصرتعاني اضطرابات سوريا والعراق 

اكتوبر المقبل تحت عنوان "صناعة  12و 11خالل المؤتمر التحضيري للملتقى السادس للتأمين الصحي الذى سيقام في الفترة -وأشار 

إلى أنه بالرغم من ارتفاع الرقم إال أنه نسبته ضئيلة  -الصحي الشامل: مصر كنموذج"التأمين الطبي بين مواجهة األوبئة وبدء تطبيق التأمين 

 .من مساهمته بالناتج المحلي االجمالي للدول العربية

ا % على غرار العديد من الدول ومنها ماليزيا وتركيا كم2ولفت أبوزيد الى أن زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي االجمالي لتبلغ 

% وفقا لإلمكانيات الحالية ولكن يحتاج إلى زيادة الوعي والتوعية بأهميته، منوها بأن المتوسط 2أنه ليس من الصعب الوصول لنسبة 

 .%6العالمي يبلغ 

 10لى مليون دوالر ا 800وأضاف أن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية طبقت التأمين الطبي اجباريا مما زاد من اقساط التأمين من 

 .مليارات دوالر نتيجة الرتفاع وعي المواطنين بأهمية التأمين

 وذكر أبوزيد أن االتحاد يسعى لمساعدة شركات الوساطة في المنطقة العربية واالرتقاء بمنظومة التأمين، الفتا الى أنه سيتم إصدار دليل

 .لشركات التأمين العربية خالل الفترة المقبلة

 

أكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان ونجاح تطبيق منظومة التامين الصحي بوجود اإلرادة السياسية وأشار الى أن مصر تعد 

 .القوية سينعكس ايجابيا على باقي الدول، مشيدا بتجربة التطبيق في محافظة بورسعيد

كات قطاع التأمين في أغلب الدول إال ان دخول وحول تأثير جائحة كورونا على قطاع التأمين، أوضح أبو زيد أن الجائحة اثرت على شر

القطاع في التأمين على مختلف مناحي الحياة سيساعد عدم تحقيق خسائر الى االمارات العربية المتحدة بالرغم من الجائحة استطاعت تحقيق 

 .% بنهاية الماضية يونيو الماضي2معدل نمو بلغ 

ى تأمين الكوارث الطبيعية والتأمين الطبي، الفتا الى أن جائحة كورونا أظهرت أن المنظومة ونوه بأن الفترة االخيرة شهدت زيادة الطلب عل

 .الطبية التقليدية في كل البالد تعاني مشكالت كبيرة حتى في الدول الغنية

ي كيفية التعامل مع األزمة ومن جانبه....أكد عالء الزهيري رئيس االتحاد المصري للتأمين، أن سوق التأمين المصري أظهر قوة وأنه سباق ف

% 100بشكل ايجابي جدا، منوها بأن الشركات التأمين اتقسمت خالل أزمة كورونا إلى ثالثة انواع، النوع األول قام بتغطية صريحة بنسبة 

ي بالسوق أما النوع % من وثائق التأمين الطب79والنوع الثاني لديه محفظة مالية كبيرة قام بتغطية عمالئه فقط ، والنوعين يمثلون نحو 

سحة التي الثالث الذى ال يمتلك محفظة كبيرة ،فقد تم االتفاق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة المالية على تحمل تكلفة االختبار او الم

 .تحدد االصابة بفيروس كورونا

 المصدر: جريدة الشرق 

-4662-6b29-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092020&id=f97d8705

9cf7b674b40a-b1aa 

 

 

 

 العربي للتأمين": زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي"

2020 سبتمبر -21  لتبلغ %2

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092020&id=f97d8705-6b29-4662-b1aa-9cf7b674b40a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092020&id=f97d8705-6b29-4662-b1aa-9cf7b674b40a


 

 

 غرار على% 2 لتبلغ اإلجمالي المحلي الناتج في التأمين نشاط مساهمة زيادة إن زيد، أبو شكيب للتأمين العربي لالتحاد العام األمين قال

 الوعي زيادة إلى يحتاج ولكن الحالية، لإلمكانيات وفقا% 2 لنسبة الوصول الصعب من ليس أنه كما وتركيا، ماليزيا ومنها الدول من العديد

6 يبلغ العالمي المتوسط بأن منوها بأهميته، والتوعية %. 

: عنوان تحت المقبل أكتوبر 12و 11 الفترة في سيقام الذى الصحي للتأمين السادس للملتقى لتحضيريا المؤتمر خالل - زيد أبو شكيب وأشار

 أنه إال الرقم ارتفاع من بالرغم أنه إلى ،"كنموذج مصر: الشامل الصحي التأمين تطبيق وبدء األوبئة مواجهة بين الطبي التأمين صناعة"

العربية للدول جمالياإل المحلي بالناتج مساهمته من ضئيلة نسبته . 

 10 إلى دوالر مليون 100 من التأمين إقساط من زاد مما إجباريا الطبي التأمين طبقت السعودية العربية كالمملكة الدول بعض أن وأضاف

التأمين بأهمية المواطنين وعي الرتفاع نتيجة دوالر مليارات . 

 دليل إصدار سيتم أنه إلى الفتا التأمين، بمنظومة واالرتقاء العربية المنطقة في الوساطة شركات لمساعدة يسعى االتحاد أن أبوزيد  وتابع

المقبلة الفترة خالل العربية التأمين لشركات . 

 السياسية اإلرادة بوجود الصحي التامين منظومة تطبيق ونجاح السكان عدد حيث من المنطقة في عربية دولة أكبر تعد مصر أن الى وأشار

بورسعيد محافظة في التطبيق بتجربة مشيدا الدول، باقي على جابيااي سينعكس القوية . 

 دخول أن إال الدول أغلب في التأمين قطاع شركات على أثرت الجائحة أن زيد، أبو أوضح التأمين، قطاع على كورونا جائحة تأثير وحول

 تحقيق استطاعت الجائحة من بالرغم المتحدة العربية راتاإلما إلى خسائر تحقيق عدم سيساعد الحياة مناحي مختلف على التأمين في القطاع

الماضي يونيو الماضية بنهاية% 2 بلغ نمو معدل . 

 المنظومة أن أظهرت كورونا جائحة أن الى الفتا الطبي، والتأمين الطبيعية الكوارث تأمين على الطلب زيادة شهدت األخيرة الفترة بأن ونوه

الغنية الدول في حتى كبيرة مشكالت عانيت البالد كل في التقليدية الطبية . 

 21 ليبلغ مرات 10 الماضية عاما 10الـ خالل تضاعف العربية المنطقة في التأمين أقساط حجم فإن اإلحصاءات ألحدث وفقا أنه وأضاف،

دوالر مليار . 

 نسبته تختلف والذي الطبي التأمين ضمنتت ،والتي التأمين أنواع باقي على موزعة% 10و الحياة على تأمين إقساط منها% 20 أن وأوضح

ألخرى دولة من . 

 التي بالدول يتعلق ما في خاصة الوطن في اإلحصاءات نواه إشكالية العربي الوطن في التأمين إحصاءات تواجه إشكالية هناك إن أبوزيد وقال

 ومصر وتونس كالسودان الدوالر إمام ملةالع صرف سعر في تغييرات فيها حدوث دول وهناك واليمن والعراق سوريا اضطرابات تعاني

 المصدر: اخبار اليوم



https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3117402/1/-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86---

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-2- 

 

 

 

 

 

هناك طلب متزايد على بعض المنتجات التأمينية في منطقة الشرق األوسط،  قال شكيب أبو زيد األمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين، إن

وأضاف، خالل ندوة صحفية يعقدها االتحاد المصري للتأمين، إن االتحاد العربي  .وهي متمثلة في تأمينات الكوارث الطبيعية، والتأمين الطبي

 .عة التأمين في منطقة الشرق األوسطيعمل على تعزيز تواجد كافة المنتجات بما يهدف إلى االرتقاء بصنا

وذكرشكيب أبو زيد ، أن تزايد الطلب على المنتجات سالفة الذكر، جاء نتيجة ما شهدته المنطقة خالل اآلونة األخيرة من سيول وأمطار، 

ا ما فرضته تداعيات كورونا من آثار مباشرة وغير مباشرة جعلت الجميع يتجه نحو عمليات التأمين  .وأيضا

ا إلى أن  وقال إن الكثير من البلدان العربية استطاعت تعميم تجربة التأمين الصحي والطبي لمعظم شعوبها مثل السعودية واإلمارات، الفتا

 .التجربة المصرية سيكون لها صدى واسع في هذا القطاع

 بوابة حابيالمصدر: 

 rnal.com/?p=100315https://hapijou 
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خالل أكد األمين العام لالتحاد العربي للتأمين شكيب أبوزيد أنه وفقاً ألحدث االحصاءات فإن حجم أقساط التأمين في المنطقة العربية تضاعف 

موزعة على باقي أنواع %  00% منها أقساط تأمين على الحياة و 20مليار دوالر، موضحاً أن  11مرات ليبلغ  10عاماً الماضية  30الـ

 .التأمين، التي تتضمن التأمين الطبي والذي تختلف نسبته من دولة ألخرى

صناعة التأمين “اكتوبر المقبل تحت عنوان  12و 11خالل المؤتمر التحضيري للملتقى السادس للتأمين الصحي الذى سيقام في الفترة -وأشار 

إلى أنه بالرغم من ارتفاع الرقم إال أنه نسبته ضئيلة من  -”الصحي الشامل: مصر كنموذج الطبي بين مواجهة األوبئة وبدء تطبيق التأمين

 .مساهمته بالناتج المحلي االجمالي للدول العربية

 تيونوه أبوزيد بأن هناك اشكالية تواجه احصاءات التأمين في الوطن العربي اشكالية تواه االحصاءات في الوطن خاصة في ما يتعلق بالدول ال

 .تعاني اضطرابات سوريا والعراق واليمن وهناك دول حدوث فيها تغييرات في سعر صرف العملة امام الدوالر كالسودان وتونس ومصر

 .وقال إن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية طبقت التأمين الطبي نتيجة الرتفاع وعي المواطنين بأهمية التأمين

ات الوساطة في المنطقة العربية واالرتقاء بمنظومة التأمين، الفتاً االنتباه إلى أنه سيتم إصدار دليل وأكد أن االتحاد يسعى لمساعدة شرك

 .لشركات التأمين العربية خالل الفترة المقبلة

 المصدر: بوابة المحروسة لألخبار

https://elmahrousanews.com/54859/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنطقة مليار دوالر حجم أقساط التأمين ب 21االتحاد العربي للتأمين: 

 2020سبتمبر،  26                   العربية

https://elmahrousanews.com/54859/


 

 

 

 

 

ويبدو في الوسط من اليمين وليدجشي،  .صورة جامعة من الندوة ويبدو إلى أعلى اليسار شكيب أبو زيد وإلى يمينه ماكس زكار فـ أحمد حسني

 أدهم المؤذن وايلي نسناس وفي الصورة الثالثة من اليمين ايلي طربيه وفريد شديد

 ــــــــــــــــــــــ

في الرابع من آب. وإذا كان من ” تداعيات إنفجار مرفأ بيروت“مقاييس هي التي أقامها اإلتحاد العام العربي للتأمين حول ندوة ناجحة بكل ال

السيد شكيب أبو زيد، الصديق الكبير للبنان، أدار هذه الندوة على مدى ساعتين،  GAIFكلمة نقولها بهذا الخصوص فهي أن األمين العام للـ 

، بطريقة َحبًَست أنفاس المتابعين وشّدتهم الى ” Broknet Group MEA“حسني المؤسس والمدير االداري لمجموعة بالتعاون مع أحمد 

وبين  الشاشة الصغيرة لإلستماع الى ستة من كبار رجال خبراء التأمين في لبنان وفي غير لبنان، بِحَرفيّة ومهنيّة وبتنسيق كامل بين الرجلين

 اإلنفجار ومستقبل قطاع التأمين اللبناني.الضيوف، حول تاثيرات هذا 

شخص على أبعد تقدير، إذا  300تمثّل هذا النجاح في أعداد الذين تابعوا هذه الندوة، ففيما كان شكيب أبو زيد يتوقع وصول رقم المتابعين الى 

ا ما يحصل إذ ذكر ابو زيد، تأكيدا على وجهة ، وهذا نادر 400شخص ليرتفع في أثناء الندوة الى حدود الـ  124به يُعلن أن الرقم وصل الى 

 300، لم يكن يصمد من المستمعين الى المحاضرات سوى عدد قليل، ونادرا ما وصل هذا العدد الى GAIFنظره، أنه حتى في مؤتمرات الـ 

  شخص.

ستوى رفيع من الخبرة العميقة في قطاع والى حرفية ومهنية شكيب أبو زيد وأحمد حسني، فإن االشخاص المختارين لهذه الندوة كانوا على م

ا ألن التأمين، وقد إختارهم شكيب أبو زيد، ال على أساس الصداقة، والكثيرون غيرهم من أصدقائه هو الذي تعّرك في قطاع التأمين العربي، وإنم

 لكلٍّ من هؤالء نظرة ثاقبة إزاء تداعيات إنفجار المرفأ.

إذا صّح التعبير. فهو أوال، إختار رئيس ” التشكيلة“يب أبو زيد كان محقّاً في هذا االختيار، وفي هذه وبإستعراضنا أسماء الضيوف، نرى أن شك

في جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه )الذي يشغل حاليا أيضا منصب نائب رئيس االتحاد العام العربي للتأمين(، وكان هذا اإلختيار 

ويتابعه ويعرف الشاردة والواردة لناحية كيفية تعاطي الشركات الضامنة من جهة مع هذه الكارثة، وكيف محله ألن طربيه يُمسك بهذا الملف 

 تتصرف شركات اإلعادة المعنية بالتعويضات من جهة ثانية، بإعتبارها تتحمل المسؤولية الكبرى في تسديد المطالبات. وتصل النسبة كما ذكر

 %.22 ماكس زكار، الى ACALالرئيس السابق لـ 

 قطاع التأمين اللبناني في ندوة شارك فيها ستة خبراء تحتضن GAIFالـ

30/09/2020 



، والى طربيه الذي تناول الحديت في البداية وأعطى أرقاما عن نسب األضرار وكلفتها وكيف تنظر الى األمرشركات االعادة وما هي توّجهاتها

أكسا “ومدير عام لشركة رائدة في قطاع التأمين هي  ACALإستضاف شكيب ابو زيد في هذه الندوة ايلي نسناس، وهو أيضا رئيس أسبق لـ 

لقد شرح نسناس ببساطة، وبوضوح، الواقع الذي نتج عن هذا االنفجار الذي سّماه بالكارثة، وهو فعال كارثة! لقد ذكر أن ”. رق االوسطالش

ستٌفتح   شركات التأمين اللبنانية وبعد حصول االنفجار، قامت بواجباتها كاملة، وهذا ما يؤشر الى أن هذه الشركات، إذا استفادت مما حصل

أبواب إنطالقة كبيرة في صناعة التأمين، ألنها ستؤّكد للداخل والخارج أن إستيعابها أزمة من هذا النوع تزامنت مع أزمتين أخريين هما أمامها 

جائحة كورونا والوضع االقتصادي المزري الذي يعيشه لبنان حاليا، ستشكل لها قوة إلعادة االنطالق من جديد. وإشترط نسناس أن تكون 

ي العنوان العريض الذي يجب أن تتبناه هذه الشركات مع الزبائن، كما مع شركات اإلعادة، وبذلك يُمكن بناء قطاع ذي مصداقية الشفافية ه

 أبدت إستعدادا للدفع.” أكسا الشرق األوسط“محلية، عربية وعالمية. وبّشر أن إتصاالت أجراها مع شركات إعادة عالمية تتعامل معها 

أنه حتى تاريخه تبيّن لنا أن “مع هذا االنفجار، وماذا تلقّت من مطالبات، وهل ُسّددت تلك المطالبات، فأجاب: ” أكسا“ ُسئل نسناس كيف تعاطت

 100حوادث بحري. أما قيمة هذه المطالبات فقد تتراوح بين  10سيارة، و 240حادث تعود الى أبنية ومنازل ومكاتب متضررة و 1.200هناك 

دراسة أكتوارية للشركة، لكن مع مرور اآليام تبيّن أن هذه القيمة قد تكون أقل ونأمل ذلك. وألننا ال نؤمن بسياسة  ماليين دوالر، بحسب 110و

سديد. الترقيع، فنحن لم نسدد بعد، ننتظر أن نأخد موافقة شركات اإلعادة ، علما أن البعض ممن نتعاون معه من هذه الشركات أبدى استعداده للت

أشهر لمعرفة أسبابه، ومع ذلك البّد أن نسدد االضرار الصغيرة في القريب العاجل، وحبذا لو التزمت الحكومة  0أ يحتاج الى طبعا إنفجار المرف

 ”.أيام إلعداد التقرير حول هذا االنفجار، لكنّا اسرعنا في دفع التعويضات 4بمهلة 

عض االرقام عن أضرار ممتلكات وسيارات لزبائن مضمونين في ماكس زكار الذي أعلن ب ACALأُعطي الكالم بعد ذلك للرئيس السابق لـ 

حادثا لسيارات  240التي يترأس مجلس إدارتها. وبحسب ما ذكر، فإن عدد المطالبات التي تبلّغها، تصل الى ” كومرشال للتأمين“شركته 

ائنها، فقد بدأت بإصالح السيارات المتضررة، كما األبنية مليون دوالر. وألنها ملتزمة مع زب 20وتضّرر أبنية قيمتها التقديرية االجمالية حوالي 

كان هذا التعامل ممتازا ألن تلك الشركات ” والشقق التي يمكن إعادة تأهيلها بسرعة. وعن رأيه بخصوص التعامل مع شركات االعادة، قال: 

 ”.الشركات المحلية تعرف أهمية سوق التأمين في لبنان، كما ان آلصحابها صداقات متينة مع القيّمين على

ما تجدر االشارة اليه هو أن شكيب أبو زيد كان بين كل محطة ومحطة يتدخل ويزّود المستمعين بمعلومات يملكها، فضال عن طرحه أسئلة 

فريد   لتحفيز هذه الندوة وتعزيزها، من ذلك إنه استفاض في الحديث عن ضيفين إختارهما لهذه الندوة، االول هو رئيس مجموعة شديد ري،

ما شديد الذي لعب واليزال يلعب دور وسيط إعادة التأمين بين السوق المحلي وبين شركات االعادة. ولواله، قال أبو زيد، لما سارت االمور ك

لعبه يجب، إذ أنه كان وسيطا ناجحا في تسهيل الحوار بين الجانبين : بين الشركات المباشرة وشركات اإلعادة. كذلك أثنى على الدور الذي 

شركات “البحرين أدهم المؤّذن الذي كانت له مداخلة إنتهى فيها الى القول أن -” هانوفر ري التكافل”و” هانوفر ري“الرئيس التنفيذي لشركة 

ئد الى االعادة ومنها الشركة التي يمثل، اليمكن بشكل قاطع أن تسّدد ما لم يتبيّن سبب االنفجار: هل هو حادث ناتج عن حريق مثال، أم هو عا

 ”عمل إرهابي؟

آب اليمكن مقارنته بالحرب االهلية  1ما جرى في “عدة أسئلة، قال:  GAIFوباالنتقال الى مداخلة فريد شديد الذي طرح عليه أمين عام الـ 

ت وأصبحت التي شهدها لبنان في سنوات ماضية، ذلك أن تداعيات إنفجار مرفأ بيروت كانت اصعب وأخطر، بدليل أن مستشفيات عدة تضّرر

خارج الخدمة، في وقت وصل عدد الجرحى والمصابين الى سبعة اآلف شخص، السواد االعظم منهم عجزوا عن الحصول على االسعافات 

” سكور“، ”هانوفر ري“الشركات ستساعد وتدعم مثل “وعندما ُسئل عن شركات االعادة وما هي إمكانية المساعدة، رّد بالقول: ”. الالزمة

غيرها، ولكنني ال أقول ستُغطي على االقل حالياً، إنما يجب أن ننتظر صدور التقرير. مع ذلك، اؤكد أن شركات اإلعادة و” وسويس ري“

ستساعد الشركات اللبنانية ألنها تنظر الى القطاع نظرة جيدة ، وإذا كان البعض من تلك الشركات تخلّف عن تسديد المتوجب عليه بسبب 

ن هذا الوضع مستمر منذ سنتين أو أكثر، فإن شركات اإلعادة هذه تمّكنت في سنوات سابقة من جني أرباح كبيرة صعوبة التحويل، واذا صّح أ

 ”.يجب عدم التوقف عند هذا التعثّر الطارئ في تسديد المطالبات  من السوق اللبناني ولهذا

لكشف عن االضرار، مطالبا بتسديد المطالبات لصغار المؤّمنين أخيًرا أُعطي الكالم الى مسّوي االضرار الخبير وليد الجشي الذي شرح طريقة ا

أليانس “  ،”ليبانو سويس“أو إعطائهم دفعة على الحساب. وبحسب معلوماته، فقد قامت شركات لبنانية عّدة بتسديد بعض المطالبات مثل 

 وغيرهما .” سنا

، كما رّدت على أسئلة وردت من المتابعين عبر المنّصة االلكترونية. ولكن هذا بإختصار ما دار في هذه الندوة التي سمحت للجميع بإبداء آرائهم

ACALما لفت أن شكيب أبو زيد كان دائما يلتقط فكرة يقولها أحد المحاضرين ويطالب في توسيعها. وفي هذا اإلطار، طرح على رئيس  ايلي  

لشركات، فأبدى وجهة نظره، ليأخذ ايلي نسناس الكالم ويسترجع أحداث طربيه سؤاآلً يتعلق بنقطتين: تحديث قانون قطاع الضمان والدمج بين ا



ACALالفترة التي كان يتولى خاللها رئاسة  . يومها، طرح قانون كندي لتبنيه في لبنان، ومن بنوده رفع رأسمال الشركة من مليون ونص  

راح معتبرين أن هذا المبلغ يفوق قدرة الشركات. كذلك أستفاض دوالر الى عشرة ماليين، فعلّق كّل من ماكس زكار وايلي طربيه على هذا اإلقت

ACALرئيس  في الحديث عن الوضع الذي تعيشه حالياً شركات التأمين بسبب إرتفاع أسعار الدوالر وعدم تمّكنها من إستخدام الدوالر  

عادة بدوالر عالمي. ونفى ان تكون الشركات بدأت المصرفي اال وفق السعر الرسمي محلياُ في حين أنها مضطرة الى تحويل مطالبات شركات اال

Fresh moneyتقبض المطالبات بالـ  آلن هذه الشركات لم تتسلم بعد، ومنذ سنتين أو أكثر، األموال المتوجبة على الشركات المحلية بسبب  

CAPITAL CONTROLالتدبير المصرفي المعروف بـ  ستُحسم حتما من مطالبات الشركات . وما يفاقم األزمة المالية أن شركات اإلعادة 

 اللبنانية العائدات المتراكمة عليها.

 وفي الدقائق األخيرة أُعطي الكالم لكل محاضر أن يبدي وجهة نظره في دقيقة، فكان هناك إجماع على أن قطاع التأمين اللبناني متين وقوي

وت، إذا عرفت الشركات كيف توظّف المكتسبات المعنوية وتجعلها في وسيكون اقوى بعد هذه التجربة التي تعّرض لها بسبب إنفجار مرفا بير

 خدمة هذه االنطالقة.

 مجلة تأمين ومصارف المصدر:

https://www.taminwamasaref.com/insurance-gaif/ 
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